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درس دوم 
د غزالیامام محم:ابوحامد محمبرخی . دانشمندان دورة سلجوقی است دغزالی ازد بن محم

کیمیاي سعادت ،نصیحه «ازآثاراو.لقب غزالی رابه مناسبت پیشۀاویعنی بافنده می دانند
.است»احیاءالعلوم الدینوالملوك

1وابسته هاي گروه اسمی
بیان )هسته(،مبهم این مفاهیم اگر قبل ازاسمیب،تعجی،پرسشیاشاره،شمارشصفت هاي 

.وابسته هاي پیشین گفته می شوندشوند
رنگ،شکل،اندازه،مزه کلمه اي است که حالت وچگونگی اسمی راازقبیل :چیستصفت 

...مردکوچک،درخت تنومندو:وجنس نسبت داده وبیان می کندمانند
صفت انواعی دارد که اگرقبل اسم بیایندوابسته پیشین واگربعدازاسم بیایندوابسته پسین 

.هستند
همانوآن،همیناین،←اشارهصفت )1

.استوابسته هاي پیشین جزءاست وازیک تابی نهایت یشمارشصفت )2

اسم بیایندو معنی پرسش را وقتی قبل از...وچه،کدام،کدامین،چند:یپرسشصفت )3
.برسانند،پرسشی است

.وابسته پیشین هستنداز اسم بیایندقبل وقتی هچعجب وواژه هاي : یبتعجصفت )4

.اسم بیایند صفت مبهم اندقبل ازاگر...وچند ،هر،هیچ،فالن،همه:مبهمصفت )5

صفت بیانی چون بعدازاسم می .هسته استمعموالًنزدیکترین عنصربه:صفت بیانی)6
.آیدوابسته پسین است

یک کسره باعث پیوند اسم وصفت می شودکه این کسره به اسم اضافه می شودوصفت :نکته
.ازاسم می آیددبالفاصله بع

:مانند



٤

هستند که بعد سیاه وداناهردوصفت (،)چشم وانسان هردواسم هستند:(چشمِ سیاه،انسانِ دانا
)ازکسره آمده اندووابسته پسین شده اند 

نمونه سؤال
1(کنیدسپس هسته ونوع وابسته رامشخص نماییددرعبارات زیروابسته هاراپیدا.

.هستنداین آثارگرانبها،بسیارارزشمند)1
.،ستارگان را درکویر چون چراغی روشن می بینم دراین سفر)2
.کیستمتعلّق به ها دان آن گل)3
.همین غروراست که بشررابه ورطۀ نابودي می کشاند)4
5(ق گرفتمین مدال به کشتی گیران ایران تعلّسو.
.نفربه سفرمکه اعزام شدیمما پنج )6
.چهارکتاب رابه کتابخانه هدیه کردم)7
درکدام کشور اقامت می کنید؟)8
کتاب باقی است؟چندروز تا افتتاح نمایشگاه بین المللی )9

گلی رابراي شب تولّددوستتان انتخاب کرده اید؟چه )10
!خداداندچه افسرهاکه رفته)11
!حمت وپول،عجب بالیی برخودخریدمزبا)12
.همۀ هنرهاي پسندیده راداشت)13
.هیچ کس نمی دانست اوچه روزهاي سختی را پشت سر گذاشته است)14
.سفرکرده استوزکسی نمی دانست اوبه کجادرآن چندر)15
.دانش آموز زرنگ،کتاب داستانی را می خواندهر)16
.چوپان توانگري درروستا زندگی می کرد)17
.دانشجوي کوشا درسش را می خواند)18
19(غذاي گرم را چشیدسریع ،ت گرسنگیاواز شد.


