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 تكواژ امرساز-7

»بـ «-7

فعل امر -8

فعل امر دوم شخص مفردساختار  -1-8

φ، بياφ برو←؛ مثال φ+ بن مضارع+  بـ-1-8
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    كاربرد-3-8

  .ي فرمان يا خواهش دارد  وقوع فعل جنبه-3-8

   وجه-4-8

   ؛ وجه امري-4-8

   نرو←گويند؛ برو مي» نهي«فعل امر فقط دو ساخت دارد و به ساخت منفي آن فعل * 
  

  دوم شخص جمع  دوم شخص مفرد
  يد+ مضارع بن+ بـ   ∅+ مضارع  بن+ بـ 

  بنويس
  برو

  بنشين

  بنويسيد
  برويد

  بنشينيد

  هاي ساده مضارع فعل بنساختار  -9

  بين← ببين ← ؛ ديدن  آ←بيا ←؛ آمدنرو←برو ←رفتن   ؛؛ مثال»بـ« فعل امر مفرد بدون -9
  ساختمان  مضارع بن  فعل

  ساده  رو  رفته بود
  ساده  گذر  مي گذاشتند

  ساده  نويس  داريم مي نويسيم
  ساده  گو  گفته شده بود

  هاي پيشوندي  مضارع فعل بنساختار  -10

   برآ← بازگرد ؛ برآمدن←؛ بازگشتن برگرد←؛ برگشتن فعل امر مفرد؛ مثال-10
  ساختمان  مضارع بن  فعل

  پيشوندي  بازگرد  بازگشته بودند
  پيشوندي  برگرد  گشتندميداشتند بر

  پيشوندي  برآ  بر نمي آيد
  پيشوندي  بازآ  اندباز آمده

  هاي مركّب  ع فعلمضار بنساختار  -11

 گوش كن← گوش بكن ←گوش كردن ؛ياد ده←يادبده  ←؛ياددادن» بـ« فعل امر مفرد بدون -11
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  ساختمان  مضارع بن  فعل
  مركب  پديد آور  پديد آوردند

  مركب  قرار گير  رفتيمقرار گ
  مركب  دوست دار  دوست داشتم
  مركب  معرفي كن  معرفي كردند

  مركب  شرح ده  دهد شرح مي

  هاي ماضي  شناسه-12

  ، يم، يد، ــَ، ندφ ــَـ م، ي، -12

   ساختار ماضي ساده -13

  .رفتيد، رفتند. ، رفتيمφ رفتم، رفتي، رفت←هاي ماضي؛ مثال  شناسه+ ماضي  بن-13

   كاربرد-1-13

  . من آن كتاب را خواندم← براي بيان كاري كه در گذشته به طور كامل انجام گرفته است؛ مثال-1-13

   وجه-2-13

   اخباري -2-13

  ساز  تكواژ استمراري-14

  بل از بن ماضيق» مي «-14

   ساختار ماضي استمراري -15

  ... و φرفت  رفتي، مي رفتم، مي  مي←مثال: ماضي ساده+  مي-15

   كاربرد-1-15

  .خوانيم  ما خيلي سخت درس مي←ثال ورت پيوسته ادامه داشته است؛ م براي بيان كاري كه در گذشته به ص-1-15

  : براي بيان كاري كه در گذشته بارها تكرار شده است؛ مثال-1-15

  ».مدبر ت ميخواندم، لذّ هر بار كه آن كتاب را مي«

   وجه-2-15

   اخباري-2-15
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  ساز ماضي نقلي  فعل كمكي زمان-16

   ام، اي، است، ايم، ايد، اند-16

   ساختار ماضي نقلي -17

  ...اي، رفته است  ام، رفته  رفته←؛ مثال ...ام، اي، است + مفعولي  صفت -17

   كاربرد-1-17

   :ي آن مورد نظر است؛ مثال  براي بيان كاري كه در گذشته انجام گرفته، اينك اثر و نتيجه-1-17

  ».ش درخشيدندالمللي خو ي پيكارهاي علمي بين هاي اخير جوانان ما در صحنه در سال«

  : و صورت نقل قول دارد؛ مثال براي بيان كاري كه گوينده، شاهد آن نبوده است-1-17

  ».ها را خراب كرده است سيل از كوه سرازير شده و خانه«

    وجه-2-17

   اخباري-2-17

  ساز ماضي بعيد  فعل كمكي زمان-18

  .ديد، بودند، بوديم، بوφ بودم، بودي، بود -18

   ساختار ماضي بعيد-19

  ...φبودم، بودي، بود+  صفت مفعولي-19

   كاربرد -1-19

  : براي بيان كاري كه در گذشته، پيش از كار ديگري اتفاق افتاده است؛ مثال-1-19

  ». اين شهر را غارت كرده بودنديارانشوقتي سپاه نادر به اصفهان رسيد، اشرف و «

   وجه-2-19

   اخباري-2-19

  ساز ماضي مستمر  فعل كمكي زمان-20

 ...، داشتيمφ داشتم، داشتي، داشت-20
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  )  ملموس( ساختار ماضي مستمر -21

  ...رفتي   داشتني ميرفتم،  داشتم مي←ماضي استمراري از فعل مورد نظر؛ مثال .... +  داشتم، داشتي، -21

   كاربرد-1-21

  :زمان با كار ديگري صورت گرفته است؛ مثال  براي بيان كاري كه در گذشته، هم-1-21

  ».خواندم كه او آمد گشتم كه حسن وارد شد، داشتم كتاب مي داشتم بر مي«

   وجه-2-21

   اخباري-2-21

  التزامي ساز ماضي  فعل كمكي زمان-22

  . باشيم، باشيد، باشند باشم، باشي، باشد،-22

   ساختار ماضي التزامي -23

  .... رفته باشم، رفته باشي، رفته باشد←مثال ... باشم، باشي، باشد و +  صفت مفعولي -23

   كاربرد-1-23

  :م و آرزو؛ مثال براي بيان كاري در گذشته، همراه با احتمال، الزا-2-23

  ».ن كتاب را خوانده باشمبايد اي/ كاش/ شايد«

   وجه-2-23

   التزامي-2-23

  ساز  عوامل التزامي-3-23

  . براي آرزو←ش  براي التزام، كا← براي احتمال،  بايد ← شايد -3-23
  

ـ هاي ماضي   در سوم شخص فعل   شناسه  *  ـ ء ماضي التزامي   به جز   ـ نبـودن    φعلّت صـفر يـا تهـي      . استφ صفر يا تهي      ـ

در » بـاش «مـضارع   ساز ماضي التزامي، ساختار مضارع دارد؛ يعني بـن شناسه در ماضي التزامي آن است كه فعل كمكي زمان        

  .رود آن به كار مي
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  :مثال رود ؛ به كار مي» مي« بدون پيشوند )است، هست(» بودن«و » داشتن«هاي مضارع اخباري از مصدر  ساخت* 

  .من براي تو خبر خوبي دارم، من اميدوار هستم، ما هيچ نداريم، اين جا سرد است. اين جا خبري نيست، اين كه غصه ندارد

... بن ماضي هم وجود دارد ، مثل خنديدن ، پرسيدن ، پريدن و ف بن مضارع آن ها در و در فعل هايي كه حر  *
از وضع جمله و شخص . ساخت سوم شخص مفرد ماضي استمراري و دوم شخص جمع مضارع اخباري ، يكسان است

 مضارع اخباري ← شما مي پريد    / ماضي استمراري ←او مي پريد : يا زمان بايد نوع آن را بشناسيم ؛ مثال 

  رعهاي مضا  شناسه-24

   ــَ م، ي، ــَ د، يم، يد، ــَ، ند-24

  ساز  تكواژ اخباري-25

  مضارع قبل از بن» مي «-25

   ساختار مضارع اخباري -26

  ...رويم رود، مي روي، مي روم، مي  مي←هاي مضارع؛ مثال شناسه+ بن مضارع+  مي-26

   كاربرد-1-26

  .كنند  پرستوها در پاييز كوچ مي←و مطلب علمي؛ مثال  براي بيان حقايق كُلّي -1-1-26

  .خوانم كني؟ كتاب مي ميكار  چه ← براي بيان كاري كه اكنون در حال انجام است؛ مثال -2-1-26

  .رويم  سال ديگر به مسافرت مي← براي بيان كاري كه در آينده انجام خواهد گرفت؛ مثال -3-1-26

   وجه-2-26

   اخباري-2-26

  
  
  
  
  
  

  

  

  ساز  تكواژ التزامي-27

  قبل از بن مضارع» ب «-27

   ساختار مضارع التزامي  -28

  ... بروم، بروي، برود ←هاي مضارع؛ مثال  شناسه+ بن مضارع+  بـ -28
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   كاربرد-1-28

  .كاش باران ببارد/ بايد/  شايد← براي بيان احتمال، الزام و آرزو در آينده؛ مثال -1-28

   وجه -2-28

   التزامي-2-28

  ساز  عوامل التزامي-3-28

  بايد/ شكا/  شايد-3-28

، » نمـودن «هاي آن؛ يعنـي        معادل و» كردن«هاي مضارع التزامي ساخته شده از مصدر          در فعل » بـ«امكان حذف پيشوند  * 

  )بسازد/ بنمايد/ بكند(=سازد / نمايد/ شايد رفتارش را درست كند :مثال        ؛ »گرداندن«، »ساختن«

    :مثالهاي مركب وجود دارد؛  چنين فعل و هم

  )رندبپي ب(=اي كاش به اين موضوع پي برند        ؛)دست بيابند(= شايد به پيروزي دست يابند 

  .شود به گروه فعلي، التزامي بودن آن مشخّص مي» بـ «وند صورت با افزودن پيشدر اين 

  )بباشد (= باشد شايد هوا سرد ←آيند؛ مثال  مي» بـ«وند  هميشه بدون پيش» بودن«هاي مضارع التزامي از مصدر  فعل* 

  ).بشود(=شايد هوا سرد شود : نيز وجود دارد؛ مثال» شدن«در هاي مضارع التزامي از مص پيش از فعل» بـ«امكان حذف * 

اما پيش از فعل مضارع التزامي      .  شخص جمع مضارع التزامي ، يكسان هستند        دوم  ساخت امر دوم شخص جمع و ساخت       *

  : مي آيد ؛ مثال» كاش ، بايد ، شايد« دوم شخص جمع ، عوامل التزامي ساز 

  امر دوم شخص جمع←شما برويد

  مضارع التزامي دوم شخص جمع←بايد به خانه برويد / كاش/ شايد

  

   ساز مضارع مستمر  فعل كمكي زمان-29

  . دارم، داري، دارد، داريم، داريد، دارند-29

  )ملموس( ساختار مضارع مستمر -30

  ...روم  دارم مي←اخباري فعل مورد نظر ؛ مثالمضارع + » ...دارم«ساز   فعل كمكي زمان-30
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   كاربرد-1-30

  .خوام  دارم كتاب مي← براي بيان كاري كه هم اكنون در حال جريان است؛ مثال -1-30

   وجه-2-30

   اخباري-2-30
  

  .شود ساز استفاده مي و هم از فعل كمكي زمان» مي«د صرفي هاي ماضي و مضارع مستمر هم از پيشون در زمان* 

  .رفتم روم، داشتم مي  دارم مي←مثال

  :در اين دو زمان امكان فاصله افتادن بين فعل كمكي و فعل اصلي وجود دارد؛ مثال* 

  .زند خوردم، دارد با صداي بلند فرياد مي  داشتم با دوستانم غذا مي

  ...روم و دارم مي، φنوشت  ميφ  داشت : در اين دو زمان عالوه بر فعل كمكي، فعل اصلي هم شناسه دارد؛ مثال*

  

  ساز آينده  فعل كمكي زمان-31

  ... . خواهم، خواهي، خواهد، خواهيم -31

  ) مستقبل( ساختار آينده -32

  :؛ مثال)مصدر مرّخم يا كوتاه شده(= ماضي  بن+ » ...خواهم«ساز  كي زمان فعل كم-32

  ... خواهم رفت، خواهي رفت، خواهد رفت

   كاربرد-1-32

  . من اين كتاب را خواهم خواند: براي بيان كاري كه از اين پس انجام خواهد گرفت؛ مثال-2-32

   وجه-2-32

   اخباري-2-32
  

كند؛ يعني به هـيچ       يچ تأثيري در معناي فعل و جمله ندارد، فقط بر زمان آينده داللت مي             آينده، ه ساز  فعل كمكي زمان    * 

  .را به همراه ندارد» خواستن«رو مفهوم 
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   تكواژگذراساز-33

  »ان «-1-33

   نام ديگر آن-2-33

2-33-سبب پريده شدن:  پراندن← پريدن ←افزايد؛ مثال  ت را به فعل مي سببي؛ زيرا مفهوم سببي.  

   كردن افعالگذرا  روش-34

   پران←ان+  پر←پريد : ان، مثال+  بن مضارع فعل گذرا نشده-34

  مضارع گذرا شده  ساختار بن-35

   پران←ان +  پر← پريد←ان؛ مثال+ مضارع فعل گذرا نشده  بن-35

  سازد؛ مضارع سببي مي شود و از آن، بن افزوده ميمضارع فعل  هميشه به بن» ان«تكواز گذرا ساز * 

  پران : گذرا شدهمضارع ؛ بنپر: مضارع ، بنپريدن: مصدر

  .گرياند، بگرداند فهمانم، مي  مي←شود؛ مثال  هاي مضارع گذرا شده، ساخته مي  گذرا شده، فعلاز بن مضارع سببي يا* 

  : استثنا و خالف قاعده *

   نشاند←د + نشان : گذرا شده اضي نشان ؛ بن م←ان+ نش   نشين ؛ بن مضارع گذرا شده: نشستن ؛ بن مضارع : مصدر .1

    شكاند←د+ شكان  : ؛ بن ماضي گذرا شدهشكان←ان+  شكبن مضارع گذرا شده ؛ شكن  بن مضارع ، شكستن ؛: مصدر.2

  ماضي گذرا شده  ساختار بن-36

  ؛ مثال»، ديد«ساز  تكواژهاي ماضي+  بن مضارع گذرا شده-36
  

  ماضي گذرا شده بن  مضارع گذرا شده بن  مضارع بن  مصدر

  گردانيد/ گرداند    گردان    گرد  گشتن

   ساختار مصدر گذرا شده-37

  :ل؛ مثا»ــَ ن«تكواژ مصدرساز + ماضي گذرا شده  بن-37

  مصدر گذرا شده  ماضي گذرا شده بن  مضارع گذرا شده بن  مضارع بن  مصدر

  پوسانيدن/ پوساندن  پوسانيد/ پوساند    پوسان    س   پو  پوسيدن
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  شوند؟ هايي گذرا مي  چه فعل-38

  :شوند؛ مثال گذرا نمي» ان«هاي ناگذر با تكواژ گذراساز  ي فعل  همه-38

  )رواندن (، رفتن)آشوباندن (، آشفتن)زياندن (، زيستن)آساياندن(  آسودن، )آياندن (آمدن«

  .شود گذرا مي» ان«ر به كمك تكواژ هاي ناگذ  برخي از فعل-1-38

  .گذرا مي شود» ان«هاي گذرا به مفعول هم به كمك تكواژ   برخي از فعل-2-38

  .شود گذرا مي» ان« نيز به كمك تكواژ متممهاي گذرا به   برخي از فعل-3-38

  .شود گذرا مي» ان«تواند به كمك  مي» گرديدن/ گشتن« فعل گذرا به مسند -4-38

  يابد؟ را شده چه تغييري از نظرگذر مي فعل گذ-39

  :يابد شود؛ يعني گذر فعل افزايش مي شود، يك جزء به اجزاي اصلي جمله افزوده مي  زماني كه فعل گذرا مي-39

  :شوند؛ مثال هاي ناگذر، به فعل گذرا به مفعول تبديل مي   اغلب فعل-1-39

  » علي پرنده را پراند←پرنده پريد  -2    خنداني؛   مي تو او را←خندد  او مي -1«

  :شوند؛ مثال  تبديل ميمتممهاي گذرا به مفعول، به فعل گذرا به مفعول و   برخي  فعل-2-39

  . مادر به كودك غذايش را خوراند←كودك غذايش را خورد  -1 

  . او به من لباس را پوشاند←ا پوشيدم من لباس ر -2

  :شوند؛ مثال  تبديل ميمتممذرا به مفعول و هاي گ ، به فعلمتممهاي گذرا به  ل برخي از فع-3-39

  »ترساني  تو اين كودك را از تاريكي مي←ترسد اين كودك از تاريكي مي«

  :به فعل گذرا به مفعول و مسند تبديل مي شود؛ مثال» گرديدن/ گشتن« را به مسند فعل گذ-4-39

   ». باران هوا را سرد گردانيد←هوا سرد گشت  «-1

  ».گرداند  اوضاع را مناسب مي ت و تالش ما، هم←گردد اوضاع مناسب مي« -2

  .را بنويسيد» افتادن، آمدن، رفتن، ماندن«اي ناگذر از مصدرهاي ه  گذراي فعل-40

  :ها را گذرا كرد؛ مثال ها، آن توان با معادل معنايي اين فعل شوند؛ اما مي گذرا نمي» ان« اين چهار فعل با تكواژ -40

   آوردن← آمدن ←جا آوردند ها او را به اين  آن← او به اين جا آمد -1

   بردن← رفتن ← .ها او را خواهند برد  آن← او خواهد رفت -2
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   انداختن← افتادن ←ها او را انداختند  آن← او افتاد-3

   گذاشتن← ماندن←گذارند اين جا تنها ميرا ها او   آن←ماند  او اين جا تنها مي-4

  ساز  تكواژ منفي-41

  »نـ «-41

   آنظتلفّ -42

   نَرفت، نَرو:؛ مثال»نَـ «-42

   آن پيش از پيشوند صرفي تلفّظ -43

  گويد ميرفت، نِ مي نِ:، مثال»ـنِ «-43

  ها  جايگاه آن در فعل-44

  .گفتند ام، نمي  نگفتم، نگفته بودم، نگفته: هميشه پيش از فعل اصلي؛ مثال-44

  هاي آينده و مجهول  جايگاه آن در فعل-45

  .نخواهم گفت، گفته نشد: ؛ مثال)فعل معين(= كمكي  پيش از فعل -45

  هاي پيشوندي  جايگاه آن در فعل-46

   بر نيامده است، فرو نبرده است، بازنگشت← از پيشوند؛ مثال پس هميشه -46

  هاي مركب  جايگاه آن در فعل-47

   فرود نيامد، سردر نياورد،← پيش از جزء صرفي؛ مثال -47

  )ملموس( روش منفي كردن ماضي و مضارع مستمر -48

     هـا از    صـورت منفـي ندارنـد و بـراي منفـي كـردن آن             ) ملمـوس (= تمر  هاي ماضي و مضارع مس       زمان -48

  :شود؛ مثال استفاده ميمعادل هاي غيرمستمر 

  )مضارع اخباري(نويسد  مينبهرام نامه ←) مضارع مستمر(نويسد  بهرام دارد نامه مي

  )ماضي استمراري(نوشت   بهرام نامه نمي←) ماضي مستمر(نوشت  بهرام داشت نامه مي

  هاي امر و مضارع التزامي  روش منفي كردن فعل-49

   نيايند، ← بيايند← نرو← برو:شود؛ مثال شد، حذف ميهمراه با» بـ«، اگر تكواژ به فعل» نـ« هنگام پيوستن تكواژ -49
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  هاي فعل  ويژگي-50

   معلوم و مجهول-5 وجه -4 گذر -3 زمان -2 شخص -50-1

   راه شناخت شخص-51

  ي فعل  شناسه-51

 .كنند ص ميتند كه شخص و شمار فعل را مشخّ هس صرفييها تكواژها شناسه * 

  شناسه هاي ماضي   ماضيفعل  شناسه هاي مضارع  فعل مضارع  شخص   شمار
  َ م  مي شنيد  َ م  مي شنو  اول شخص يا گوينده  مفرد
  ي مي شنيد  ي مي شنو  دوم شخص يا شنونده  مفرد
  φ مي شنيد  َ د مي شنو  سوم شخص يا ديگري  مفرد
  يم مي شنيد  يم مي شنو  اول شخص يا گويندگان  جمع
  يد مي شنيد  يد مي شنو  دوم شخص يا شنوندگان  جمع
  َند مي شنيد  َ ند مي شنو  سوم شخص يا ديگران  جمع

   راه شناخت زمان-52

 هـاي    به فعـل   توجه -3» مي» «بـ« به پيشوندهاي صرفي     توجه -2 به بن ماضي و مضارع فعل؛        توجه -52-1

  ساز كمكي زمان

   منظور از وجه فعل؛ انواع آن؛ و راه شناخت-53

  :ت كنيد به جمله هاي زير دقّ -53

  . وقوع فعل از نظر گوينده ، مسلم و قطعي است←پرويز به خانه مي رود : ي يكم جمله

  . وقوع فعل از نظر گوينده ، نامسلّم است←شايد پرويز به خانه برود : ي دوم جمله

  .ي فرمان  يا خواهش دارد وقوع فعل جنبه←به خانه برو : ي سوم جمله

وجـه    پـس . ناميماين سه كاركرد فعل را وجه فعل مي گوييم و آن ها را به ترتيب اخباري ، التزامي و امري مي             

فعل . كند   مي نفعل روش   گوينده را نسبت به قطعي يا غيرقطعي بودن يا امري بودن           صورتي از فعل است كه نظر     

  : فارسي امروز سه وجه دارد در زبان

  .رود  پرويز به خانه مي←م و قطعي است؛ مثالع فعل از نظر گوينده مسلّوآن است كه وق:  اخباري-1

  . شايد پرويز به خانه برود←م و غيرقطعي است؛ مثال از نظر گوينده نامسلّ وقوع فعل در اين وجه : التزامي-2
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 مطرح كند ، فعل از وجه التزامي است و ساخت هـاي              و التزام  ال و آرزو  ميا اگر گوينده فعل را به صورت نامسلم يا احت         

  . براي آن به كار مي رود و مضارع التزاميماضي التزامي

  . بفرماييد ،به خانه برو←ي فرمان يا خواهش دارد؛ مثال   وقوع فعل جنبه: امري-3
  . به زمان فعل استتوجهراه شناخت وجه فعل، * 

   فعل مجهول چيست؟-54
  : فعل مجهول، نسبت دادن فعل است به نهادي كه قبالً مفعول بوده است؛ مثال-54

  . فعل به نهاد نسبت داده شد← اكبر خانه خريد -1

  . فعل به نهادي كه قبالً مفعول بوده است، نسبت داده شده است← شده خانه خريد-2

   ساخت فعل مجهول-55
  .م معلو فعلدر زمان» شدن« مجهول ساز  ي فعل كمكي صورت صرف شده+  صفت مفعولي فعل اصلي-55

  شوند؟ هايي مجهول مي  چه فعل-56
  هاي گذر به مفعول  فعل-56

  .شود امروزه مجهول ساخته نمي» دانستن«و » داشتن« هاي گذرا به مفعول مانند ائاً از برخي از فعلاستثن* 

  ي معلوم  روش مجهول كردن جمله-57
 .3دهيم  ي مجهول قرار مي د جملهي معلوم را نها  مفعول جمله  .2كنيم    ي معلوم را حذف مي       نهاد جمله  .57-1

فعلـي  » نشـد «سـاز    مـصدر فعـل كمكـي مجهـول    از .4كنـيم    معلوم را به صفت مفعولي تبديل مي       ي جمله فعل

  .سازيم كه از نظر زمان مطابق با فعل معلوم باشد و از نظر شخص و شمار متناسب با نهاد جديد مي

  .ها دوخته شدند  لباس←ها را دوخت  خياط لباس

  فعل  مفعول  نهاد  
  φ دوخت  لباس ها را  خياط  ي معلوم مراحل مجهول كردن جمله

  φدوخت    رالباس ها  خياط   حذف نهاد-1
  φدوخت  -  لباس ها  ي مفعولي  قراردادن مفعول به جاي نهاد و حذف نشانه-2
  وختهد  -  لباس ها   جمله ساختن صفت مفعولي از فعل اصلي-3
 از مصدر متناسب با زمان فعل اصلي افزودن ساخت -4
  به صفت مفعولي» شدن«

  φدوخته شد  -  لباس ها

  دوخته شدند  -  لباس ها   مطابقت شناسه با نهاد جديد-5
  



 

14 
 

  فعل  مفعول  نهاد  
  نوشت  نامه  مريم  معلوم
  نوشته شد    نامه  مجهول
  مي نويسد  نامه  مريم  معلوم
  نوشته مي شود    نامه  مجهول
  خواهد نوشت  نامه  مريم  معلوم
  نوشته خواهد شد    نامه  مجهول

   روش مجهول كردن فعل معلوم-58
 سـازيم    ن، صفت مفعولي آن را مـي       در صورت گذرا به مفعول بود      .2 آيا فعل مورد نظر، گذرا به مفعول است          .58-1

  .در همان زمان، شخص و شمار زمان فعل معلوم» شدن« صرف كردن فعل كمكي مجهول ساز .3
  :؛ مثال»شدن«ساز از مصدر  عل كمكي مجهولف+  صفت مفعولي معلوم←) شخص، شمار و زمان(فعل معلوم 

  .شود آموخته مي← .شود مي) »شدن«سوم شخص مضارع اخباري از + ( آموخته ←) سوم شخص مضارع اخباري(آموزد  مي
  

  »شدن«افزودن ساخت مناسبي از مصدر   صفت مفعولي  فعل معلوم
  شوند نشان داده مي  نشان داده  دهند نشان مي

  ديده شده باشي  ديده   ديده باشي
  خوانده خواهد شد  خوانده  ندخواهد خوا

  يابند؟  افعال با مجهول شدن ، چه تغييري از نظر گذر مي-59

  :يابد؛ مثال  يعني گذر فعل كاهش مي؛شود از اجزاي اصلي جمله كم مي يك جزء -59

  » فعل ناگذر← شديم  ما ديده← فعل گذرا به مفعول ←ها ما را ديدند آن«

   روش شناخت زمان افعال در فعل مجهول -60

 توجـه  به شخص و زمـان فعـل كمكـي مجهـول سـاز               -2كنيم    ي نمي توجه به صفت مفعولي فعل اصلي       -60

  .اخباري است؛ زيرا فعل كمكي در اين زمان صرف شده است مضارع ←شود   زده مي←كنيم؛ مثال  مي

   روش تبديل كردن ساختار فعل مجهول به فعل معلوم-61

 صفت مفعولي فعل اصلي را در همـان         -2كنيم    ساز را نگاه مي      زمان و شخص و شمار فعل كمكي مجهول        -61

  :كنيم؛ مثال ف ميفعل كمكي را حذ -3كنيم  ساز صرف مي زمان، شخص و شمار فعل كمكي مجهول

  .زند  مي← مضارع اخباري سوم شخص مفرد ←شود  زده مي
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 معلومي جملهي مجهول به   روش تبديل كردن ساختار جمله-62

 فعل مجهول صفت مفعولي فعل اصلي را در همان زمان        -2دهيم    ي مجهول را مفعول قرار مي        نهاد جمله  -62

 شناسـه را بـا نهـاد-5آوريـم      نهاد متناسب براي جمله مي     -4كنيم     فعل كمكي را حذف مي     -3كنيم    صرف مي 

.ها را زدي آنتو  ←ي سوم شخص جمع   ماضي ساده←ها زده شدند  آن ←دهيم؛ مثال  جديد مطابقت مي

 پرسشي كردن جمله به چند شيوه است؟-63

  ...داني؟ و  روي؟ هيچ مي چرا مي←هاي پرسشي؛ مثال   پرسشي كردن با واژه-1 به دو شيوه -63

 كتاب را خواندي؟←مثال ؛ خيزان  پرسشي كردن با آهنگ-2

شوند؟ هايي با آهنگ خيزان، پرسشي مي  چه نوع جمله-64

:؛ مثالها اغلب آري يا نه است شوند كه پاسخ آن پرسش خيزان پرسشي مي هايي با آهنگ  جمله-64

 آيا كارهايت را انجام دادي؟ خير-2          كتاب را خواندي؟ آري -1: مثال

 پرسشي نمي شود؟اي،  و جمله چه فعل-65

.شودرخالف وجه اخباري و التزامي ، پرسشي نمي ، بي امري جملهفعل و  -65

. تكواژ و وند را تعريف كنيد-66

كه گاه كاربرد مستقل دارد،. گويند ساز زبان را تكواژ مي دار يا معني واحد معناترين   كوچك -66

مانند، ديوار، ميز، هوش، كبوتر و گاه كاربرد مستقل ندارد؛ مانند وندها

هـا يـا  ه و معنا ساز كه معنا وكاربرد مستقل ندارد و تنها در ساختمان برخـي از واژه                است وابست وند، تكواژي   

.رود هاي پيشوندي به كار مي فعل

 انواع وندها از نظر كاركرد؟-67

 اشتقاقي-2:  صرفي-67-1

.كنند وندهاي صرفي وندهايي هستند كه واژه را براي قرار گرفتن در ساختار نحوي جمله آماده مي* 

.سازند هاي تازه مي وندهاي اشتقاقي، وندهايي هستند كه واژه* 

 وندهاي صرفي را نام ببريد-68

هاي فعل ي شناسه -5نكره » ي «-4» ترين«و » تر «-3ها؛  در فعل» نَ» «ـب«، »مي« پيوندهاي -2هاي جمع   عالمت-68-1
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   پيشوندهاي صرفي فعل-69

  ...رود، برو، برويد، نرفت و  رفت، مي  مي←مثال » ن«، »بـ«، »مي «-69

   پيشوندهاي اشتقاقي فعل-70

  »باز، در، بر، ور، وا، فرو، پس، فرا «-70

   ساختمان فعل از نظر اجزاي تشكيل دهنده-71

  ب مركّ-3 پيشوندي -2 ساده -71-1

   مبناي شناخت ساختمان هر فعل-72

   فعلمضارع آن  بن-72

   فعل ساده-73

  :؛ مثالاستدار  تكواژ آزاد يا يك جزء معني ، فعل ساده آن است كه بن مضارع آن-73

  

 

  

   فعل پيشوندي-74

  :شوند؛ مثال ها به فعل پيشوندي تبديل مي زوده شود، اين فعلاف» وند اشتقاقي فعل«هاي ساده   اگر به اول فعل-74
  

  آمد  گرفت  رفت  گشت  آمد  آورد  فعل ساده
  درآمد  فرا گرفت  وارفت  برگشت  بازآمد  برآورد  فعل پيشوندي

  درآ  فراگير  وارو  برگرد  بازآ  برآور  مضارع بن

  

ي اشتقاقي نيست، بلكه يك واژه است و نقـش            بستهتكواژ وا » است«،  »بود«،  »شد«،  »كرد«هاي    قبل از فعل  » باز«تكواژ  * 

  ».بود/ شد/ ها باز كرد؛ درِ اتاق باز است بهارگره از شكوفه«: مسند دارد؛ مثال

   فعل پيشوندي←فعل ساده +  پيشوند اشتقاقي فعل:ساختار* 

  

  

  زده شده است  خواندند  نشسته بود  پرسيد مي  رفت  آمده بود  فعل ساده

  زن  خوان  نشين  پرس  رو  آ  مضارع بن
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   فعل مركّب -75

 آن تركيب شود،     با دار يا تكواژ مستقل بيايند و       ند جزء معني   اگر پيش از فعل ساده يا پشوندي يك يا چ          -75

  .ي حاصل فعل مركب است كلمه

   راه شناخت فعل مركّب از فعل ساده-76

  : داشتتوجه براي تشخيص فعل ساده از مركب به سه ويژگي اساسي بايد -76

  .گرفتاي كه در آن به كار رفته است، در نظر  ملهج فعل مركب را حتماً بايد در -1

   گسترش ناپذيري جزء پيش از فعل -2

  )نقش ناپذيري جزء همراه فعل(= ي نحوي جزء صرفي با جزء غيرصرفي   نداشتن رابطه-3
   منظور از گسترش ناپذيري جزء پيش از فعل-77

تر، ها، ي نكره، صفت بيـاني،       « آن است كه جزء غيرفعلي يا جزء غيرصرفي فعل مركب عناصري چون              -77

مفعـولي،  (= اي    اگر بپذيرد، خودش يك واژه و يك گروه جداگانه اسـت و نقـش جداگانـه               . را نپذيرد » اليه  مضاف

  .پذيرد و فعل ساده است مي) يمتممسندي، قيدي، م

  پذيري  نا منظور از نقش-78
ي قبـل از فعـل     اگر واژه .  ندارد متممكه جزء غيرصرفي فعل مركب، نقش مفعول، مسند، قيد،            آن است  -78

  .ها را بپذيرد، جزء فعل نيست و فعل جمله، ساده است  نقش  يك كدام از ايناندبتو

   منظور از جزء صرفي-79
  .شود گويند؛ زيرا شناسه دارد و صرف مي  مي»جزء فعلي« يا »جزء صرفي«ي به كار رفته در ساختار فعل مركب   به فعل ساده-79

   منظور از جزء غيرصرفي-80
  .شود و صرف نمي. گويند؛ زيرا شناسه ندارد و ثابت است  مي» غيرصرفيءجز«ل پيش از جزء صرفي را  تكواژ آزاد يا مستق-80

   كلّ بحث فعل مركّب چيست؟ -81
ي مركب اندويك نقـش       ا جزء غيرصرفي با هم يك واژه      خواهيم بدانيم جزء صرفي ب       مي  آن است كه ما    -81

  نه دارند؟ي جدا هستند و دو نقش جداگا واحد دارند يا دو واژه

  دارد   وستد                                                                                                 

  
 ء صرفيجز جزء غير صرفي

 باهم يك واژه اند يا دو واژه ؟
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ي  دهند؛ چون در همه از نظر ساختمان، در فعل تغييري نمي» نـَ، مي، بـ « صرفيهاي كمكي و وندهاي فعل* 

هاي كمكي را بگيرد، باز   اين وندها و فعل،اي بنابراين اگر فعل ساده. آيند هاي ساده، مركب و پيشوندي مي فعل

  .گيريم در واقع ما براي شناخت ساختمان هر فعل، بن مضارع فعل اصلي را در نظر مي. اده استهم س

  پذيري  گسترش←راه شناخت پرسش باال* 

تـر، هـا، ي     «صري چون  آن است كه ما بتوانيم بين جزء غيرصرفي و صرفي عنا           :پذيري  منظور از گسترش  * 

اگر افزوده شود، جزء غيرصرفي يك واژه و يـك گـروه جداگانـه اسـت و                 . بيفزايم» اليه  نكره، صفت بياني، مضاف   

اگر اين عناصر افزوده نشود،     . اي دارد   ي ساده است و نقش جداگانه       اي دارد و جزء صرفي يك واژه        نقش جداگانه 

  دارند؛ مثال) فعل مركب(= اند و يك نقش واحد  هجزء صرفي و غيرصرفي با هم يك واژه و يگ گرو

پذير نيـست و      گسترش) دوست(=  مركب است؛ زيرا جزء غيرصرفي فعل        ← علي درس را دوست دارد     -1

توان گسترش داد؛ مثالً گفت علـي درس را           را نمي » دارد«ي    و كلمه . ي نحوي ندارد    با جزء صرفي يا فعلي، رابطه     

  .دوستي دارد/ ها وست خوبي دارد يا علي درس را دوستد

اسـت و   پـذير     گـسترش ) دوست(= فعل ساده است؛ زيرا جزء صرفي يا همراه فعل           ← علي دوست دارد     -2

ي علي دوست مهرباني دارد، علـي دوسـت      : توان گسترش داد؛ مثالً گفت      را مي » دارد«ي    و كلمه . عول دارد فنقش م 

  .دارد، علي دوستانِ زيادي دارد

  

  

  

  

  :ساختار انواع فعل مركب* 

  :م يك مفهوم فعلي واحد دارد؛ مثالدر اين گونه فعل تمام اجزا روي ه :هاي كنايي تركيب -1

  )كنايه از صرف نظر كردن (.چشم پوشيدهايش  او از خواسته) الف

  ) نكردنكنايه از اشتباه( كند دست از پا خطا نمياو هيچ وقت ) ب

  )كنايه از؛ نپذيرفتن. (سرباز زدعلي از اين كار ) ج

  .اند معناي حقيقي خود را از دست داده... ) چشم، دست، پا، سرو (اجزاي فعل) كنايي(ها  در اين نوع فعل
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به راه افتادن، به دست آوردن، به حرف آمـدن، از اعتبـار             :مثال ؛)هاي فعلي   عبارت(= فعل  + اسم+  حرف اضافه  -2

ادن، از رونق افتادن، در بر گرفتن، به جريان انداختن، به شمار آوردن، به حساب آوردن، به گردن گرفتن، بـه       افت

  ...سر بردن، به جريان افتادن در جا زدن، از حال رفتن، از ميان رفتن، به جاي ماندن و 

ـ           :فعل ساده +  اسم جنس  -3          د؛ مفعـول فعـل   در اين ساختار اگر اسـم جـنس قبـل از فعـل سـاده، گـسترش ياب

  يد؛ مثالآ به شمار مي

نقـش مفعـول دارد و      » غـصه «پـذير اسـت و         فعل ساده است؛ زيرا گـسترش      ←خورد؛     پدرم غصه مي   )الف

  » خورد ي فرزندانش را مي پدرم غصه«: توان گسترش داد و گفت را مي» خورد مي«ي  كلمه

پـذير اسـت و    گـسترش ) انتقـام (=  فعل ساده است؛ زيرا اسم همراه فعل ←گرفت ايران از توران انتقام  ) ب

  ».انتقام خون سياوش را گرفت/ ايران از توران انتقام سختي«توان گسترش داد؛ مثالً گفت  را مي» گرفت«ي  كلمه

سم قبل از فعل به همـراه فعـل مجموعـاً    پذير نبود، ا اگر در اين ساختار اسم جنس قبل از فعل ساده گسترش        

   :آيد؛ مثال يك فعل مركب به شمار مي

  . فعل مركب است؛ زيرا جزء همراه فعل ساده قابل گسترش نيست←پرنده پر كشيد ) الف

  .فعل ساده قابل گسترش نيست فعل مركب است؛ زيرا جزء همراه ←علي تمرينات را انجام داد) ب

ي بعـد از خـود تـشكيل     در اين ساختار اگر جزء غيرفعلي يا جزء غيرصرفي با فعل سـاده       : فعل سـاده  +  قيد -4

  :فعل مركب است؛ مثالتركيب كنايي را دهد يك 

كيــب كنــايي و تر» پــايين آمــدن«فعــل مركــب؛ زيــرا ←آينــد  هــا از حــرف خــود پــايين نمــي آن) الــف

  .پذير است غيرگسترش

تركيب كنـايي  » كنار آمد« فعل مركب؛ زير ←ا كنار آمده بايد در زندگي با برخي از مشكالت و كاستي     ) ب

  .است و قابل گسترش نيست

كنايي را ندهد   ي بعد از خود، تشكيل تركيب         اگر در اين ساختار جزء غيرفعلي يا جزء غيرصرفي با فعل ساده           

  .و قابل گسترش باشد، ساختمان فعل ساده ا ست و جزء غيرصرفي نقش قيد دارد

آب دريا بـاال  ) ج) كاهش يافته است(= امسال آب سد پايين آمده است ) لطفاً از اين جا كنار برويد؛ ب      ) الف

  )افزايش يافت(= آمد



 

20 
 

در اين موارد تنها راه تشخيص ساده بودن فعل، توجه به مسندخواه بودن فعل است . پذيرد مسند گاهي گسترش نمي* 

 مسند ← بيدار←مادر كودك را بيدار كرد: ثالتا دريابيم آن چه در كنار فعل آمده، مسند جمله است نه جزئي از فعل؛ م

  .شود جا به جا مي» گردانيد«زيرا با . است و فعل ساده؛ زيرا كرد در اين جا مسند خواه است

استفاده شود و » تر«از تكواژ پذيري  ي قبل از جزء صرفي يا فعل ساده، صفت يا قيد باشد، براي گسترش هرگاه واژه* 

  .استفاده كنيد» اليه ها، ي نكره، صفت بياني، مضاف«هاي  پذيري از تكواژ گر اسم باشد، براي گسترش

  :ب است؛ مثالفعل مركّ. ديب كنايي بسازاگر در اين ساختار، صفت با فعل ساده ترك :فعل ساده+  صفت-5

  ) افزايش يافت(= ها باال گرفت  اختالف آن. 2راننده، كودك را زير گرفت؛ . 1

پذيرد و ساختمان فعـل سـاده         نشين شود؛ نقش مسند را مي       هاي اسنادي هم     صفت با فعل   ،اگر در اين ساختار   

 و فعـل سـاده را       تتـوان صـف      فعل ساده است؛ زيرا مـي      ←ميدوار كرد اهاي شما ما را       حرف:  خواهد بود؛ مثال  

  »ا را اميدوار كردشما مهاي  حرف«گسترش داد و گفت 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .اش تفاوت ندارد  چند فعل پيشوندي مثال بزنيد كه معناي آن با فعل ساده-82

  . برگماشتن← برآسودن، گماشتن← برافراشتن، آسودن←ن برشمردن، افراشت← شمردن -82

  .اش تفاوت دارد  چند فعل پيشوندي مثال بزنيد كه معناي آن با فعل ساده-83

 ←انيـدن   د گر ، برآمـدن  ← باز يـافتن، آمـدن       ← برانداختن، يافتن  ← برافتادن، انداختن    ← افتادن -83

 بازفرسـتادن،   ← واداشـتن، فرسـتادن    ←ن فراگـرفتن، داشـت    ← در گذشـتن، گـرفتن     ←برگردانيدن، گذشتن 

  ن، برگرفتدرگرفتن← برچيدن، گرفتن← فروخوردن، چيدن←خوردن
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  زاي آنجمله ساده و اج -84
  انواع جمله

  فعل ناگذر+  نهاد ←هاي دو جزئي با فعل ناگذر  جمله  1  هاي دو جزئي جمله  الف
1  
2  

  فعل + مسند+  نهاد←با مسند) اسنادي(سه جزئي 
  فعل+ مفعول + ادنه←سه جزئي با مفعول 

  هاي سه جزئي جمله  ب

  فعل + متمم+  نهاد← متممسه جزئي با   3
  فعل+ متمم+ مفعول+  نهاد←متممچهار جزئي با مفعول و   1
  فعل+  مسند+مفعول+  نهاد←چهار جزئي با مفعول و مسند  2
  فعل+ مسند+ متمم+  نهاد← و مسندمتممچهار جزئي با   3

هاي چهار  جمله  پ
  جزئي

  فعل+ مفعول+ مفعول+  نهاد←چهار جزئي دو مفعولي   4

  ي سه جزئي  انواع جمله-85

  متمم گذرا به -3 گذرا به مفعول -2 گذرا به مسند؛ -85-1

  ي چهار جزئي اع جمله انو-86

   گذرا به دو مفعول -4 و مسند متمم گذرا به -3 گذرا به مفعول و مسند -2 متمم گذرا به مفعول و -86-1

  ي سه جزئي گذرا به مسند  انواع جمله-87

              . هوا سرد است-1 : لمثا ؛  فعل گذرا به مسند+ مسند+  نهاد-87-1

  . اين جام از طال است:  مثال ؛فعل گذرا به مسند+ نشين مسند جامتمم+ حرف اضافه+  نهاد-2

   چند نمونه فعل ناگذر و راه شناخت-88

تواننـد بـدون هـيچ        هـا مـي     اين فعل . روند، ناگذرند   ها كه در توصيف طبيعت به كار مي          بسياري از فعل   -88

يـدن، چكيـدن، جوشـيدن،      رخشيدن، بار تابيدن، د :  عبارتند از  ها  ترين اين فعل    اي كامل بسازند، مهم     ي جمله متمم

هايي ماننـد     چنين فعل   ، روييدن، شكفتن، پژمردن، خشكيدن، هم     )جهيدن(وزيدن، پريدن، دويدن، خزيدن، جستن      

 دلـم   ←غمگـين شـدن   «، خوابيدن، جنبيدن، رفتن، لرزيدن، گرفتن در معـاني          آمدن، ايستادن، نشستن، گريستن   

 خورشيد گرفت،   ← لوله گرفت، كسوف كردن      ← شدن    ي پايم گرفت، بسته      ماهيچه ← شدن   گرفت، منقبض 

  . ماه گرفت←خسوف كردن 
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هـا    است؛ يعني ايـن فعـل     ) نهاد(تنها از يك سو    انجام فعل    -2ها با تمرين؛       شناخت دقيق فعل   -1: راه شناخت 

 انجام فعـل تنهـا از يـك سـو           ←ها با ساير افعال؛ مثال كبوتر پريد         مقايسه كردن آن   -3تنها به نهاد نياز دارند      

  .نيست... ، مسند و متمماست و گذرا به مفعول، ) نهاد(

  ه شناخت چند نمونه  فعل گذرا به مسند و را-89

 هـا   ي آن   هاي صرف شـده     باشد و صورت    و ديگر مشتقات آن، مانند است، هست، باشد، مي        » بودن « -89-1

  .هاي گوناگون در زمان

   گوناگونهاي ي آن در زمان  شده هاي صرف و صورت» شدن«  -89-2

  .ونهاي گوناگ ها در زمان ي آن هاي صرف شده و صورت» شدن«به معني » گشتن و گرديدن« -89-3

  :؛ مثالآمدن/ آمدن، به شمار رفتن/  به نظر رسيدن-89-4

  .آيد  او انسان مهرباني به شمار مي-2       .رسد به نظر مي/ آيد او آگاه به نظر مي  -1

خوب و دقيـق  را ) چه گذرا به مسند، چه گذرا به مفعول و مسند        (هاي اسنادي      فعل -1 :راه شناخت مسند  * 

ي قبل از فعل اسنادي با داشـتن دو            بدون نشانه   اسمي تن فعل اسنادي، اولين گروه     در صورت شناخ   -2بشناسيم  

  . از جمله قابل حذف نباشد-2 جمله مرتب باشد -1 :شرط زير، مسند است

 ،اليـه   مـضاف ،ي گروه، حرف اضافه نباشد، نقش معطـوف  نشان؛ يعني قبل از هسته       بي  اسمي منظور از گروه  * 

  :اشد؛ مثالنداشته ب و بدل صفت بياني

  هاي بسيار باال هستند  هاي عصبي با حساسيت ها، داراي تعداد زيادي گيرنده ها و زبان  لب-1

  .هاست  ما، انسان ترين سفر زندگي ترين و خطرناك د، كوتاه تولّ-2

چـه  (= زندگي چيست   : مسند جمله هستند؛ مثال   » ...چه، كه، چند، چگونه و      «هاي پرسشي مانند      واژهگاهي  * 

  ؟ قيمت اين كاال چند است؟)كه است(= ؟ او كيست )تاس

 مـتمم ها، سه جزئـي بـا         نشيند كه نوع اين جمله      به جاي مسند مي   » متمم+ حرف اضافه «ي    گاهي مجموعه * 

  .تاس»  جانشين مسندمتمم«از ساكنان اين محل ←از ساكنان اين محله است او  :جانشين مسند است، مثال
  

  مسند=  جانشين مسندمتمم* 
  .كنيم هاي اسنادي، ابتدا مسند، سپس نهاد را پيدا مي در جمله* 
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اي ندارد و از طرفـي حـذف آن در جملـه غيـرممكن اسـت و فعـل                     اسم يا گروه اسمي است كه نقش نماي ويژه        : مسند* 
  .اسنادي به آن نياز دارد

   چند نمونه فعل گذرا به مفعول و راه شناخت-90
بـراي  » چه چيزي را  «يا  » چه كسي را  «هر فعلي كه يكي از دو سؤال         :هاي گذرا به مفعول      راه شناخت فعل   -90

  آن معنادار باشد، گذرا به مفعول است؛ مثال
  .ل است گذرا به مفعو←چه كس را پسنديدي؟ /  چه چيزي را پسنديدي ← پسنديدن -1
  . گذرا به مفعول نيست←چه كس را آمدي؟ /  چه چيز را آمدي؟ ← آمدن -2

  .است» مفعول«آن گروه اسمي قبل از /نقش نماي مفعول است و اسم » را«تكواژ * 
  : ساختار مفعول در جمله-1-90

  .اين دو كتاب مفيد را خواندم/  كتاب را خواندم ←را مثال+  گروه اسمي/ اسم-1
  .فعل گذرا به دو مفعول/  و مفعولمتممگذرا به / فعل گذرا به مفعول+ گروه اسمي/  اسم-2

   گذرا به مفعول← علي چه چيزي را خواند؟←علي كتابي خواند 
  متمم گذرا به مفعول و ←را داد؟ چه چيزي مادر به كودك ←مادر به كودك غذا داد 

   گذرا به دو مفعول← مادر چه چيزي را پوشاند؟←مادر كودك را لباس پوشاند
  معموالً در متون ادبي و كهن؛ مثال: ل ضمير پيوستهبه شك -3

  . تو را دوست دارم← دارم تتدوس/  او را ديدم←مشديد
  ي وابسته، مثال  به شكل جمله-4
  ]را[آيد  او مي]  كه اين[دانستم؟   چه چيزي را مي←آيد  دانستم كه او مي مي

  
  

و گسترش  نشيند    اي كه در كنار فعل مي       نشانه  آيد، گروه بي    خواهد، اما مفعولي به چشم نمي       هرگاه مطمئن هستيم كه فعل مفعول مي      * 
  »ذرا به مفعولفعل گ+ پذير قبل از فعل گروه اسمي بدون نشانه و گسترش/ اسم «←پذيرد، مفعول جمله است، پس مي

  
  
  

  :هاي گذرا به مفعول هايي از فعل  نمونه-2-90
يدن ،  شـ يدن ، پرسـتيدن ، پـروردن ، پـسنديدن ، پو           شـ تن ، بردن ، بـستن ، بوسـيدن ، پا          شآوردن ، انداختن ، بافتن ، برافرا      

يـدن ، دوخـتن ، ديـدن ،    پيمودن ، تراشيدن ، تكاندن ، جويدن ، چيدن ، خواستن ، خوردن ، داشـتن ، دانـستن ، درويـدن ، در        
راندن ، زدن ، ساختن ، شستن ، شناختن ، فرستادن ، كاشتن ، كشيدن ، گـذاردن ، گذاشـتن ، گـشودن ، ليـسيدن ، مكيـدن ،                               

  ...نواختن ، نوشتن ، يافتن و 
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  .آيد مي) متممنشانه يا نقش نماي (فهاسم يا گروه اسمي است كه پس از حرف اضا :متمم*

  
 

  
  :ثال  فعل هاي ناگذري كه با تكواژ گذرا ساز ، گذرا مي شوند ؛ به فعل هاي گذرا به مفعول تبديل مي شوند ؛ م*

  پراند ؛ گذرا به مفعول؛   پريد ؛ ناگذر
   و راه شناختمتمم -91

  »متمم(= گروه اسمي/اسم) + متممي  نشانه(= ف اضافهوحر «←متمم ساختار -91

  

   و راه شناختمتمم انواع -92

   قيد-4 صفت -3 اسم -2فعل  -1 ← در زبان فارسي متمم انواع  -92

 -2 بـه آن نيـاز دارد        مـتمم گذرا بـه مفعـول و        / متممهاي گذرا به       فعل -1ي است كه    متمم : فعل متمم -1

تـر نيـست و     فعل در جمله يكي بيشمتمم -4ي اختصاصي است   داراي حرف اضافه   -3اجباري است   

 -6شـود     مله غيردستوري و ناقص مي     ج ، زيرا با حذف آن    ؛ قابل حذف نيست   -5فعل به آن نياز دارد      

  .جزء اجزاي اصلي يا نقش اصلي جمله است

   و فعل متممنهاد ، مفعول ، مسند ، : شوند و عبارتند از  هاي اصلي جمله، زير نمودار درختي رسم مي نقش* 

تـوان    ول، آن را هـم نمـي      آيد و مانند مفع     ي خود مي    ي ويژه    فعل، نوعي مفعول است كه با حرف اضافه        متمم: ي مهم   نكته* 

  .قرينه حذف كرد بي

بنـابراين  . هستند؛ يعني براي انجام فعل به طرف مقابل نيـاز اسـت           » دوسويه« دارند، اصطالحاً    متممهايي كه نياز به       فعل* 

دارد و گـذرا     اجباري نياز    متممتوان اين گونه تصور كرد كه اگر براي انجام فعلي نياز به طرف مقابل باشد، فعل به                    هميشه مي 

  : اجباري نيست؛ مثالمتمم نخواهد بود و نيازي به متمم است، در غير اين صورت فعل گذرا به متممبه 

  .است)  قيديمتمم(گروه قيدي » از بام«است و ) نهاد(انجام فعل تنها از يك سو » پريدن «← كبوتر از بام پريد -1

 مـتمم » از ديـو  «. فعل دو سويه است، يعني براي ترسيدن، نياز به طرف مقابل است           » ترسيدن «←سد  تر   او از ديو مي    -2

  سوي اول= نهاد   او ترسيد از ديو          .اجباري است

  سوي دوم= متمم              متمم     فعل    نهاد                                        
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ي توضيحي دارد و فعل به آن نيـاز نـدارد              جنبه ا از جمله قابل حذف است؛ زير      -1ي است كه    متمم : قيدي متمم -2

 از نظر   -4هاي قيدي را افزايش داد        متممتوان تعداد      فعل، مي  متمم برخالف   -3 جزء اجزا و نقش اصلي جمله نيست         -2

 از نظر مفهوم و معني -5آيد  ست كه با حرف اضافه در جمله ميا  فعل است؛ يعني اسم يا گروه اسميمتممساخت مانند 

قابل تقسيم است... ت و  همراهي، ابزار و وسيله، علّ،تبه مفاهيمي مانند، زمان، مكان، حالت و كيفي.  

 بـا او    -4مانند است      او در خوبي بي    -3 او در خانه ماند و به دانشگاه نرفت          -2ميرند     گياهان در پاييز مي    -1

 -8 من براي خريد به بازار رفـتم  -7. نرفت از ترس به مدرسه    -6مداد نوشت     او نامه را با    -5اصفهان رفتم   به  

  .گردد  دنيا به كام او مي-9شود  شمشير از آهن ساخته مي

افزايد   آيد و توضيحي به آن مي        خود گروه اسمي است كه با كمك حرف اضافه، همراه اسم مي            : اسم متمم -3

ا و نقش اصلي     اجز ر در شما  متمم اين   -3گيرد     مي متمم و كاربردهايش،    ها   در تمام نقش   متمم به   مند نياز اسمِ-2

 و يـك    دهـد    با اسم همراهش يك گروه اسمي را تشكيل مـي          متمم اين   -4آيد    يا غير اصلي جمله به حساب نمي      

  . وجود آن الزامي است-5 .پذيرد نقش واحد مي
  

  .دهد ي خودش تشكيل يك گروه اسمي را مي ي اجباري اسم است كه به همراه اسم يا هسته  وابسته اسم، در واقع نوعيمتمم* 

  با هم نقش نهاد دارند.  اسممتمم: ، خواندنمتمميازمند به اسم ن:  مهارت← مهارت او در خواندن ستودني است -1

  با هم نقش مفعول دارند.  اسممتمم: اشي؛ نقّمتمماسم نيازمند به : القه ع←ستايم  ي او را به نقاشي مي  عالقه-2

ها    آن متممدر اين صورت امكان قرار گرفتن       :  باشند متممهاي نيازمند به      پذيرند؛ امكان دارد از اسم      ا نقش مسند مي   هايي كه نقش مفعول ي      واژه* 

  .گيرند  قرار ميمتممهاي نيازمند به  و هم بعد از اسم اسم حالت لغزان دارد؛ يعني هم قبل متمما ها وجود دارد؛ زير قبل از آن
  

  :بندي است قابل تقسيم اسم به دو ساختار متمم و متمم توضيح ، ساختار اسم نيازمند به  اين بهتوجهحال با 

   مثال: اسممتمم+  ي آن  ي ويژه حرف اضافه+ متمم اسم نيازمند به -1

  .ها از اصول انساني است ها و پرهيز از زشتي دعوت به ارزش

  پذير نقش مسند و مفعول متمماسم +  اسممتمم+ متممي اسم نيازمند به  ي ويژه  حرف اضافه-2

  .ر استت زرگن بسعلي از ح) ب                  .كرده صاحبم نبرنگاراخ رييس جمهور با) الف

 گروه اسمي گروه اسمي  



 

26 
 

  : اسمممتمراه شناخت * 

  ...كاري و/ جايي/ چيزي/ كسي+ ي آن  ي ويژه حرف اضافه+ متمم اسم نيازمند به -1

  مثال:  اسم استمتممقابل قبولي به دست آمد، آن اسم يا گروه اسمي بعد از حرف اضافه، اگر تركيب 

  .با ساخت زبان تركيب قابل قبول و مطابق ←كاري/ جايي/ چيزي/ عالقه به كسي

  ».محمد به قرآن بسيار عالقه دارد«

. پذيرنـد    يك گروه اسمي است و بـا هـم يـك نقـش واحـد مـي                 متمم اسم به همراه اسم نيازمند به        متمم -2

 مـتمم ي آن؛ يعني اسم نيازمند به   اسم و هستهمتمموجو كرد كه در آن،   اي جست   توان جمله   بنابراين هميشه مي  

  :ها آمده باشد؛ مثال پس از آن» را«مفعول قرار داشته و نقش نماي در جايگاه و نقش 

  كنيد؟ ها را توصيه مي  مراجعه به اين كتاب←ها مراجعه كنيد  به اين كتاب. 1

  .م هيچ كشوري را دوست ندارند مردم ايران، دشمني با مرد←مردم ايران با مردم هيچ كشوري دشمني ندارند. 2

   . وابسته به صفت بيانيمتمم ، صفت بياني؛  يعنيمتمم -4

هـا   ايـن صـفت  . ها ناقصند متمم دارند و بدون اين متممتر، نياز به  هاي بياني براي توضيح بيش  از صفت برخي  

  .و وجود آن الزامي است. ي خود را دارند ي مناسب و ويژه  نيز حرف اضافه
  

  » صفت بيانيمتمم+ ي آن ويژهي   حرف اضافه + متممصفت بياني نيازمند + ي گروه اسمي هسته« :راختاس* 
  

انـسان آشـنا بـا      / در دل آكنده از د    /خبر از خدا    انسان بي / مند به درس    آموز عالقه   دانش/ دردي   آدم نيازمند به هم   

   .اعتنا به درس آموز بي دانش/ انسان محتاج به هدايت/ الهي  انسان برخوردار از رحمت ،حيوان سازگار با محيط/ معرفت

هاي اسم را بپذيرند، نياز بـه          دارند، اگر اسم واقع شوند و نقش       متممهاي بياني كه نياز به         صفت :نكته مهم * 

  »مند است او به هنر عالقه «:گويند؛ مثال مي»  اسممتمم « ها آنمتمم دارند و در اين صورت به متمم

ست و در اين جمله چون      ي باال از نظر دستوري در خارج از بافت اين جمله، صفت بياني ا               ند در جمله  م  عالقه

 آن  مـتمم به  .  اسم است  آيد و     را پذيرفت و وابسته به اسم نيست، ديگر صفت به شمار نمي           ) مسند(=نقش اسم   

  .گوييم  اسم ميمتمم )هنر(=
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 مـتمم  مفهوم كـم و بيـشي و مقايـسه دارد از ايـن رو بـه      صفت تفضيلي چون : صفت تفضيلي يا برتـر     متمم* 

  .آيد همراه صفت برتر مي» از«ي  ها به كمك حرف اضافه  اين صفتمتمم. نيازمند است

   » صفت برترمتمم+ » از«ي  ي ويژه حرف اضافه+ صفت تفضيلي+ ي گروه اسمي هسته« :ساختار

  ي بهتر از بهشت خانه/ تر از آش ي داغ كاسه: مثال

  گوييم؛ مثال مي»  اسممتمم«ها   آنمتممهاي اسم را بپذيرند، به  ها اگر اسم واقع شوند و نقش اين صفت* 

  . اسم استمتمم» حسن «←» تر است علي از حسن بزرگ«

  .ها ي آن ي ويژه  به همراه حرف اضافهمتممهاي گذرا به  مصدر برخي از فعل* 
  متممئي گذ را به افعال سه جز
 حرف اضافه  مصدر

بردن،  پيوستن، تاختن، رسيدن،       ، برازيدن، برخوردن، پرداختن، پي    )افتخار كردن (انديشيدن، باليدن   
، ))نايـل شـدن  / منجـر شـده   (=  هنوز كوشش ما به نتيجه اي نرسيده است   ؛ به معني منجر شدن   (=

  ) شبيه بودن( = ماند / تن ، مانستن  ، بازگشتن ، برگشچسبيدن، گرويدن، نازيدن، نگريستن

  به

  با  )مخلوط شدن(، ستيزيدن، آميختن )سازگار بودن(جنگييدن، درآميختن، ساختن
  از  ، رهيدن، گريختن، بازماندن)صرف نظر كردن/ عفو كردن(پرهيزيدن، ترسيدن، رنجيدن، گذشتن

  در  گنجيدن
  بر  شوريدن

 به معني عمل ساختن يا بنا كردن گـذرا          -2. فعول و مسند است    به معني گردانيدن، گذرا به م      -1: ساختن* 

  .  استمتمم به معني سازگار بودن و سازش كردن، گذرا به -3. به مفعول است

  .ناگذر است» رشد كردن« است و به معني متممباليدن به معني افتخار كردن، گذرا به * 

  .درخت باليد) ب.        بالد او به پدرش مي) الف

  :متممهاي گذرا به مفعول و   راه شناخت فعل وختارسا* 

/ كـسي + ي ويژه  حرف اضافه+ متممهاي گذرا به مفعول و  مصدر فعل+ را)+ مفعول(= گروه اسمي  / اسم« -1

  »چيزي را خريدن از جايي/ چيزي را گرفتن از كسي/  كسي بهچيزي را دادن« :؛ مثال»جايي/ چيزي/ كار

  چيزي را به كسي دادن: مصدر فعل مورد نظر؛ مثال+ متمم+ حرف اضافه+ را+  مفعول-2
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  متمم چند نمونه فعل گذرا به مفعول و -93

 : ها ي آن ي ويژه همراه با حرف اضافه: متممهاي گذرا به مفعول و   مصدر برخي از فعل-93

  
  متممافعال چهار جزئي گذر ا به مفعول و 

 حرف اضافه  مصدر
ــوختن  ــيم دادن(آم ــتن ، )تعل ــردن  (آويخ ــصب ك ــردن، ن ــل ك ــرداختن، )وص ــودن، ، پ ــزودن، آل  ، اف
   پيوستن، چسباندن، سپردن، فروختن، گفتن، دادن)دادن ، عطاكردن(=بخشيدن

  

  به

  با  ، سنجيدن)مخلوط كردن(اندودن، آميختن 
، )فراگـرفتن (نيدن، كاستن، گـرفتن، آمـوختن       دن، ربودن، رهاندن، ش   پرسيدن، ترساندن، خريدن، دزدي   

  زدودن، بازداشتن) آويزان كردن(= يختنآو

  

  از

  در  گنجاندن
پس گـرفتن، سـلب كـردن،    «هاي هم راستاي آن مانند  و فعل) to takeدر معنايي برابر با ( » گرفتن« 

  ...  كردن، خريدن، دزديدن، ربودن وضغصب كردن، قر

  

  از

 عطـا كـردن،     ،)عطا كـردن   (=پس دادن، پرداختن، بخشيدن   «هاي هم راستاي آن مانند        و فعل »  دادن«
  ... كردن، قرض دادن، فروختن و / هديه دادن، ارزاني داشتن

  

  به

  هاي گذرا به مفعول و مسند و راه شناخت  فعل-94

  :هاي گذرا به مفعول و مسند  مصدر برخي از فعل-94

، »كـردن «،  »نمـودن «: هاي هـم معنـي آن، مثـل         و فعل ) »گشتن و گرديدن  «گذراي سببي (= » گردانيدن «-1

  .»ساختن، فرمودن«

ين  گذرا به مفعول و مسند هـستند كـه امكـان جـاي گـز               يزمان» نمودن، كردن، ساختن، فرمودن   «چهار فعل   

  .در غير اين صورت گذرا به مفعول و مسند نيستند. وجود داشته باشد» گردانيدن«ها با   آن كردن

ديدن، دانستن، گرفتن، يافتن، شمردن، بـه       «: لهاي هم معني آن؛ مث      و فعل » به شمار آوردن  «،  »پنداشتن «-2

ور كردن، در نظر گرفتن، فرض كردنحساب آوردن، تص«  

زماني گذرا به مفعول و مـسند هـستند كـه           » ديدن، دانستن، گرفتن، يافتن، شمردن، به حساب آوردن       «هاي    فعل

  . گذرا به مفعول و مسند نيستنددر غير اين صورت. وجود داشته باشد» پنداشتن «فعلها با  امكان جاي گزيني آن
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، ايـن چهـار فعـل زمـاني»، لقب دادنخواندن، گفتن، صدا كردن«هاي هم معني آن؛ مثل    و فعل » ناميدن«. 3

اين صـورتناميدن وجود داشته باشد در غير       «ها با فعل      گذرا به مفعول و مسند هستند كه امكان جايگزيني آن         

.ندستيگذرا به مفعول و مسند ن

عل هاي گذرا به مفعول و مسندجدول ف

نمودن، كردن، ساختن، فرمودن: هاي هم معني آن، مثل و فعل» گردانيدن«  -1

ديدن، دانستن، يافتن، شناختن، شمردن، به حساب آوردن، به شمار آوردن: هاي هم معني آن، مثل و فعل» پنداشتن «-2

زدن/ ، صدا كردنخواندن، گفتن: هاي هم معني آن، مثل و فعل» ناميدن «-3

. چهار جزئي گذرا به مفعول و مسندهاي راه شناخت جمله* 

.بسازيم» تركيب وصفي«توانيم يك   مسند، صفتي براي مفعول است، يعني ما مي-1

هواي سرد←  است قابل تبديل به تركيب وصفي←باران هوا را سرد گردانيد: مثال

. يا مفعول همان مسند است-2

 فريدون همان بيمار است و بالعكس← فريدون را بيمار گردانيد،هواي سرد:   مثال

هـا بـه آن ) مفعـول (= هاي اسنادي سه جزئي هستند كه يك جزء  هاي اين مبحث همان جمله   اغلب جمله  -3

هـاي  ي زير به جمله     توان به شيوه    ها را مي    پس دوباره آن  . شوند  هاي چهارجزئي بدل مي     شود و به جمله     افزوده مي 

:اسنادي سه جزئي تبديل كرد

.كنيم  نهاد جمله ي چهار جزئي را حذف مي-1

.دهيم  مفعول را نهاد جمله، قرار مي-2

.كنيم ي مفعول را حذف مي  نشانه-3

كردن
.مادر كودك را بيدار كرد: گذرا به مفعول و مسند است ؛ مثال،» گردانيدن «به معني  -1

.او در اين باره، مطالعه كرد: گذرا به مفعول است ؛ مثال » انجام دادن«به معني  -2

.دانش آموز كتاب را مطالعه كرد: است؛ مثال) مركّبفعل  (=مركّبي يك واژه) معموالً اسم(= ي قبل از خود همراه با واژه -3
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ها   گزين شدن آن    ها و امكان جاي     ها همان شناخت سرگروه اين فعل       ترين راه شناخت اين نوع فعل       ساده: ي مهم   نكته* 

به جـاي   » پنداشتن«؛ يعني   »دانند  مي«ي باال چون امكان جايگزين كردن سرگروه فعل           با سرگروه خود است؛ مثالً در جمله      

 .سند است جمله چهار جزئي گذرا به مفعول و م ،آن است

  .كنيم تبديل مي» است/ بود«ذرا به مسند  فعل گذرا به مفعول و مسند را به فعل گ-4

  .دهيم هاي گذرا به مسند قرار مي فعلقبل از ) كه معموالً از نظر دستوري صفت اند(جزء غيرصرفي قبل از جزء صرفي را  -5

  .دهيم ي فعل را با نهاد جدا مطابقت مي  شناسه-6

را بـه ضـماير     » خـود و خـويش    «ك ضماير مشتر  ،ي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند         در سرتاسر جمله   -7

  .كنيم تبديل مي» من، تو، او، ما، شما، ايشان«شخصي جدا 

   هم طراز من هستند، دوستان او←. دانند طراز من مي ها دوستان خود را هم آن«

  

  

  

  

   چند نمونه فعل گذرا به دو مفعول-95

مله، فعـل گـذرا بـه دو مفعـول نيـست بلكـه گـاهي برخـي از               فارسي در خارج از ج     هيچ فعلي در زبان      -95

هـاي     در مـواردي خـاص، جملـه       مـتمم و گذرا به مفعـول و       » ...زدن، كشيدن و    «هاي گذرا به مفعول مانند        فعل

  .ي خود شناخته شود ي به كار رفته  و حتماً بايد در ساخت جملهسازند چهارجزئي با دو مفعول مي

  :ه اين گروهاي ي فعل عمده* 

   خوراندنزدن، كشيدن، دادن، پوشاندن، بخشيدن،

  ها حسن را زدند  آن←  گذرا به مفعول-1مثال        زدن  

  )چسباند(=  نقاش ديوار را رنگ زد ← گذرا به دو مفعول -2    

   علي نقاشي زيبايي كشيد← گذرا به مفعول -1  كشيدن

    پدر بزرگ، دور تا دور باغ را ديوار كشيد← گذرا به دو مفعول-2    

  . مادر به كودك غذا داد← متمم گذرا به مفعول و -1  دادن        

 .كودك را غذا داد مادر ← گذر به دو مفعول -2    
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   و مسندمتمم بههاي گذرا   فعل-96

به معني  » گفتن« و مسند اندك است و فقط هرگاه         متممهاي چهار جزئي گذرا به        ها و جمله     كاربرد فعل  -96

  :مثال؛سازد  و مسند ميمتممگذرا به ي چهار جزئي  به كار رود، جمله» صدا زدن«، » لقب دادن«و » ناميدن«

  . اهل محل به او پهلوان لقب دادند-2                 .گويند به او پهلوان مي اهل محل -1

  هاي دو وجهي  فعل-97

ها را    اين فعل . روند و هم به صورت گذرا به مفعول         هايي وجود دارند كه هم به صورت ناگذر به كار مي            فعل -97

   »...و ، ريختن ، پژمردن، گداختن ن گسست،ن، سوختن، بريدن، پختنشكست«: نامند؛ مانند مي) دو شكلي(دو وجهي

  

  حالت گذرا به مفعول  حالت ناگذر  فعل دو وجهي

  فرهاد ليوان را شكست  ليوان شكست  شكست

  الهام غذا را پخت  غذا پخت  پخت

  او طناب را بريد  طناب بريد  بريد

  علي آب را ريخت  آب ريخت  ريخت

  را پژمردگل هواي گرم   گل پژمرد  پژمرد

  

  

    داراي يك معناست، چون اگر فعلي به دو معناي متفاوت به            - ناگذر و گذرا   -فعل دو وجهي در هر دو كاربردش      : توجه

    .؛ يعني اشتراك در لفظ دارند و معني متفاوتكار رود، ديگر يك فعل نيست، بلكه دو فعل است با شكلي يكسان
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  نمودار اجزاي جمله و فعل از نظر ويژگي گذر

جمله از نظر 
 اجزاي اصلي

  دو جزئي-1

  سه جزئي-2

  چهار جزئي-3

  ناگذر-1

 با
 با

 با

 با
 با

 با
 با

 به يك جزء

 مفعول
ممتم 

 مسند

 به دو  جزء

ممفعول و متم 

 مفعول و مسند
م و مسندمتم 

 مفعول و مفعول

  گذرا-2

  فعل از نظر 
 ويژگي گذر
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نواع فعل ماضيجدول ا

مثالكاربردساختانواع فعل ماضي
هاي ماضي شناسه+ ماضي بن  ماضي ساده

شنيد. شنيدي. شنيدم
براي بيان كاري كه در گذشته به

.طور كامل انجام گرفته است
.من از او پيامي تلفني شنيدم

ماضي ساده+ مي  ماضي استمراري
شنيد مي. شنيدي مي. شنيدم مي

اري در گذشـته بـه براي بيان ك   -1
.صورت پيوسته ادامه داشته است

 براي بيان كاري در گذشته بارها-2
.تكرار شده است

هاي ما را   پدر هميشه صحبت   -1
.شنيد مي
ــن-2 ــه از او، ايـ ــار كـ ــر بـ  هـ

شـنيدم، دلخـور  ها را مـي     صحبت
.شدم مي

...بودم، بودي، بود+ صفت مفعولي  ماضي بعيد
.خوابيده بودمشنيده بودم، رسيده بودم، 

براي بيان كاري كه در گذشته قبـل
از كار ديگري اتفاق افتاده است

ها بـه خانـه رسـيدند  وقتي آن 
.من خوابيده بودم

  ...ام، اي، است و + صفت مفعولي  ماضي نقلي
اي، رفتــه اســت، ام، گفتــه شــنيده
  ...اند و  خنديده

 بــراي بيــان كــاري كــه در گذشــته-1
ي آن   و نتيجـه   انجام گرفتـه، اينـك اثـر      

.مورد نظر است
 براي بيان كاري كه گوينـده، شـاهد-2

.آن نبوده است و صورت نقل قول دارد

.ام   من به خانه دوستم رفته-1
هاي شـهر   زلزله تمام خانه   -2

.بم را خراب كرده است

.باشم، باشي، باشد+ صفت مفعولي  ماضي التزامي
شنيده باشم، شنيده باشي، شنيده،

  ...شيم و رفته با

براي بيان كـاري در گذشـته همـراه
شايد:  احتمال-1: با

بايد:  الزام-2
كاش:  آرزو-3

شايد
.او اين را شنيده باشدبايد       

كاش

صرف فعل داشتم، داشتي، داشـت و  ماضي مستمر
ماضي استمراري... + 

براي بيان كاري كه در گذشته همزمـان
. گرفته استبا كار ديگر صورت

كرديم  داشتيم سريال نگاه مي   
.كه ناگهان برق رفت

هاي مضارع جدول انواع فعل
مثالكاربردساختانواع فعل مضارع

:هاي مضارع شناسه+ مضارع بن+ مي  مضارع  اخباري
مي روند. روي مي. خوانم مي

. براي بيان حقايق كلي و مطالب علمي-1
 حال اجراست براي بيان كاري كه اكنون در-2
ـام خواهـد-3  براي بيان كاري كـه در آينـده انج

.گرفت

كنند  پرستوها در پاييز كوچ مي-1
.كنيم  ما در كتابخانه مطالعه مي-2
 ما بعد از ماه مبارك رمـضان بـه-3

.رويم سفر حج مي
هاي مضارع شناسه+ مضارع بن+ ب  مضارع التزامي

  ...بنويسيم، بخواني، برود و 
شايد   احتمال، الزام و آرزو در آيندهبراي بيان

او در كنكور امسال قبول شودبايد       

كاش
... + صرف فعـل دارم، داري، دارد، و          مضارع مستمر

ــاري ــضارع اخب ــي: م ــوانم، دارم م خ
داري مي نويسي

براي بيان كاري كه هم اكنـون در حـال
.جريان است

.نويسم دارم مطلبي را مي
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. زمان آينده تنها يك نوع دارد:هفعل آيند

مثالكاربرد  ساخت  نوع فعل

آينده
صرف فعل خواهم، خواهي، خواهد

)مصدر مرخّم(= ماضي ساده ... + و 
خواهي رفت. خواهم خواند

براي بيان  كاري كه از اين پس
.انجام خواهد گرفت

ما نوروز سال بعد به مسافرت
خواهيم رفت

 زمان هاي گوناگوندرفعل ديدن معلوم صرف 
ماضي  نوع

ساده
ماضي

استمراري
ماضيماضي بعيدماضي نقليماضي مستمر

التزامي
مضارع
اخباري

مضارع
مستمر

مضارع
التزامي

آينده
)مسنقبل(

فرمول

ماضي  بن
+  
هاي  شناسه

  ماضي

مي
+  

ماضي
ساده

صرف داشتم
+  

ماضي استمراري

مفعولي صفت
 +

ــت،  ام، اي، اس
ندايم، ايد، ا

صفت 
مفهولي

+  
صرف بودم

مفعولي صفت
+  

صرف باشم

مي
+  
مضارع بن

 +
هاي شناسه

مضارع

صرف دارم
+  

مضارع
اخباري

ب
+  
مضارع بن

 +
هاي شناسه

مضارع

صرف 
خواهم

+  
ماضي بن
مصدر (

)مرخم
خواهم ديدببينمنمبي دارم ميبينم ميديده باشمديده بودمام ديدهديدم داشتم ميديدم ميديدم
خواهي ديدبيينيبيني داري ميبيني ميديده باشيديده بودياي ديدهديدي مي داشتيديدي ميديدي
خواهد ديدببيندبيند دارد ميبيند ميديده باشدديده بودديده استديد داشت ميديد ميديد
خواهيم ديدببينيمبينيم داريم ميبينيم ميديده باشيمديده بوديمايم ديدهديديم داشتيم ميديديم ميديديم

خواهيد ديدببينيدبينيد داريد ميبينيد ميديده باشيدديده بوديدايد ديدهديديد داشتيد ميديديد ميديديد

صرف
گانه شش

اهند ديدخوببينندبينند دارند ميبينند ميديده باشندديده بودنداند ديدهديدند داشتند ميديدند ميديدند

در زمان هاي گوناگون صرف مجهول فعل ديدن

ماضي  نوع
ساده

ماضي
استمراري

ماضيماضي بعيدماضي نقليماضي مستمر
التزامي

مضارع
اخباري

مضارع
مستمر

مضارع
التزامي

آينده
)مسنقبل(

صفت  فرمول
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

تصف
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
مفعولي فعل

+ اصلي
صرف مصدر

شدن

صفت
لمفعولي فع
+ اصلي

صرف مصدر
شدن

ديده خواهم شدديده بشومشوم  مي دارم ديدهشوم ديده ميديده شده باشمديده شده بودمام شده ديده شدم  مي داشتم ديدهشدم مي ديدهشدم ديده

ديده خواهي شد  ديده بشوي شوي  مي داري ديده  شوي  ميديده  ديده شده باشي  ديده شده بودي  اي ديده شده  شدي  مي داشتي ديده  شدي ديده مي  ديده شدي

ديده خواهد شدديده بشودشود دارد ديده  ميشود ديده ميديده شده باشدديده شده بودديده شده استشد داشت ديده ميديده مي شدديده شد

ديده خواهيم شد  ديده بشويم شويم داريم ديده مي  شويم ديده ميده شده باشيمديديده شده بوديمايم ديده شدهشديم داشتيم ديده ميشديم ديده ميديده شديم

ديده خواهيد شد  ديده بشويد شويد داريد ديده مي  شويد ديده ميديده شده باشيدديده شده بوديدايد ديده شدهشديد داشتيد ديده ميشديد ديده ميديده شديد

صرف 
گانه شش

ديده خواهند شد  ديده بشوند دارند ديده مي شوند  شوند ديده ميديده شده باشندديده شده بودنداند ديده شدهشدند داشتند ديده ميديده مي شدندديده شدند
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ي فعل هايچون در همه. كنندافعال كمكي زمان ساز ، در ساختمان و گذر فعل ها تغييري ايجاد نمي*
  :ون مي آيند ؛ مثال ساده ، مركب و پيشوندي با گذر گوناگ

گذر  ساختمان  بن مضارعفعل
گذرا به مفعول  ساده  دوزدوخته است

تاثيري در ساختمان افعال ندارند ؛ اما گذر افعال را تغيير مي دهد ؛» شدن«افعال كمكي مجهول ساز * 
:مثال

گذر  ساختمان  بن مضارعفعل
ناگذر  ساده  دوزدوخته شده است

.است» عين م«ال كمكي ، فعل نام ديگر افع* 
 افعال كمكي مي چسبند به جز دو زمان ماضي مستمر وهزمان هايي كه افعال كمكي دارند، شناسه ب* 

  :مضارع مستمر كه هم فعل كمكي شناسه دارد و هم فعل اصلي ؛ مثال 
 ، خواهد رفتدارد مي رودرفته باشد،  ، φ مي رفت، φداشت φانده شدپر ، φ ، رفته بودφرفته است

زمان ساز- 1
 براي ساخت ماضي نقلي←، ايم ، ايد ، اند)است( ام ، اي ،- 1
 براي ساخت ماضي بعيد← بودم ، بودي ، بود ، بوديم ،  بوديد، بودند- 2
راي ساخت ماضي التزاميب← باشم ، باشي ، باشد ، باشيم ، باشيد ، باشند- 3
براي ساخت ماضي مستمر← داشتم ، داشتي ، داشت ، داشتيم ، داشتيد ، داشتند - 4
 براي ساخت مضارع مستمر← دارم ، داري ، دارد ، داريم ، داريد ، دارند - 5
 براي ساخت آينده←هيد ، خواهند  خواهم ، خواهي ، خواهد ، خواهيم ، خوا-6

 براي ساخت هاي افعال مجهول در تمام زمان ها←»شدن«←مجهول ساز - 2

افعال كمكي

 كمكينمودار افعال


