
 

 

( 1فارسی 10مطابق با درس  (جمله ساده وغیر ساده )8  

ساده                                                                                      (1                      : جمله مستقل  

ب(غیرساده)مرک (2                                         

.یک فعل داردومعنی آن کامل است که جمله ای :جمله ساده  

جمله ای که دو فعل)یا بیش تر(دارد ودوجمله ازنظرمعنایی به هم وابسته اند به :  جمله غیرساده)مرکب(

.طوری که یکی از آن ها بدون دیگری ناقص است  

 جمله ساده است( بوستان)نام دیگر کتاب ( هسعدی نام) مثال:

 جمله مرکب دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیستدراین جاودراین لحظات،  مثال:

یکی از راههای آسان تشخیص جمالت غیر ساده توجه به حروف ربط)پیوند(موجود درجمالت  :نکته

.است  

 زیرا-ی کهوقت-وقتی-چون)زیرا(-زیرا-) برای اینکه(تا-اگر-کهوابسته ساز(  1 : حروف ربط)پیوند( 

 و ...

 و ...لیکن -ولی-اما-یا-و هم پایه ساز (2                        

وجود "حرف پیوند وابسته ساز"مهم ترین نشانه ی جمله های مرکب این است که درآن ها یک  *

.دارد  

عاشقی گناه من است اگر عجب مدار :مثال  

حرف دلش را نگفت,من بودم کهکسی  :مثال  

.گاهی حرف ربط پیوند وابسته ساز حذف می شود :نکته مهم   

غم تو دارم,گفتا غمت سرآید کهگفتم ____، گفتا غمت سر آیدگفتم غم تو دارم :مثال  

پایه)هسته( (1 : ارکان جمله ی مرکب*  
پیرو )وابسته( (2                                       



 

 

 جمله پایه، جمله پیرو)وابسته(وجمله دیگر، پس از حرف ربط وابسته ساز می آید*جمله ای که 

.است (جمله هسته یا جمله ی اصلی)  

 مثال( در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد /حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

          پایه)هسته(               پیرو)وابسته(                                        

 

ممکن است در جمله ی مرکب چندین جمله ی پایه وپیروداشته باشیم. : نکته  

مثال:مطربا پرده بگردان)پایه 1(  و) پیوند هم پایه ساز( بزن راه عراق )پایه2( / که)پیوند وابسته ساز( 

 بدین راه بشد یار) پیرو 1(  و)پیوند هم پایه ساز(  زما یادنکرد.)پیرو 2(

*حرف ربط هم پایه ساز هیچگاه اساس جمله ی مرکب را شکل نمی دهد اما می تواند در جمله مرکب   

به کار رود که دراین حالت پایه وپیرو متعدد می شوند)هرنامی راکه جمله ی قبل از حرف ربط هم 

(.تپایه ساز داشت,همان نام را جمله ی بعد از حرف ربط هم پایه ساز خواهد داش  

.چندین جمله ی پیرو داشته باشیماست برای یک جمله ی پایه ،  ممکن :نکته  

به  / (2)پیرو بادگل بیز است )پیوند هم پایه ساز(و  (1)پیرو باده فرح بخش )پیوند وابسته ساز(مثال:اگرچه

 (3پیرو ).محتسب تیز است می ]که  [  )پایه(بانگ چنگ مخور

.پایه قرار می گیردگاهی اجزای جمله ی پیرو بین اجزای جمله ی :نکته  

 مثال:کتابی را  که خریده بودم، خواندم.

پایه          پیرو             پایه            

 

 

 

 



 

 

 برگزیده تستهای چهار گزینه ای مبحث جمله ساده ومرکب)آموزشی(

(درکدام بیت جمله ی غیرساده)مرکب( دیده نمی شود؟1  

تیزپاغلغله زن، چهره نما،   / (گشت یکی چشمه زسنگی جدا1  

گاه چوتیری که رود بر هدف /(گه به دهان برزده کف چون صدف  2  

رتابناکزوبدمد بس گه   /(قطره باران که در افتد به خاک  3  

از خجلی سربه گریبان برد    /ره چو پایان برد   (دربرمن، 4  

(نشان از 4()3()2چو(درگزینه های)-که-ساز)کهوجود حروف پیوند وابسته _(1پاسخ صحیح:گزینه ی)

 وجود جمله ی غیرساده)مرکب(در آن ها دارد.

(کدام مصراع جمله ی غیرساده)مرکب(دارد؟2  

(گفتازخوبرویان این کارکم تر آید2قضا همی بردش تا به سوی دانه ودام       (1  

بگذرد(هم مرگ برجهان شما نیز 4(به دادودهش گیتی آباد دار         3  

محذوف جمله ی غیرساده ایجاد کرده  کهط حرف رب—(2پاسخ صحیح: گزینه ی )

این کار کمتر آید[زخوبرویان کهگفتا]_است  

 بررسی سایر گزینه ها

حرف ربط نیست وچون حدوپایان چیزی را می رساند حرف اضافه است (تا) (1گزینه ی )  

.چون بین کلمات هم نقش آمده حرف عطف است (و)( 3گزینه)  

(یک جمله ی ساده است4گزینه)  

 

 

 



 

 

؟دیده می شود جمله ی مرکب(در کدام گزینه  3  

.آخرین ساعات روز را طی می کنند، آماده ومسلح با کوله پشتی وپتو وجلیقه های نجات، (بچه ها1  

.مشیت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد، (تاریخ2  

..یافته اندوگذشته ی خویش رابا وسواس یک قاضی می کاوند (بعضی دیگر از بچه ها گوشه ی خلوتی3  

.(از یک طرف بچه های مهندسی جهاد آخرین کارهای مانده را راست وریس می کنند4  

حرف ربط وابسته ساز)که(در گزینه ی دوم نشانه ی مرکب بودن جمله __(2:گزینه ی )پاسخ صحیح

 است

اما نباید آن را با ، (هرچند دو فعل داریم3اما درگزینه )، (فقط یک فعل دیده می شود4()1در گزینه های)  

 جمله ی مرکب اشتباه بگیریم.درگزینه سوم در واقع دو جمله ی ساده دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مرکبو  گزینه ای مبحث جمله ی ساده رسری سواالت برگزیده تستهای چها  

دانسته های دانش آموزانجهت سنجش   

.دیده می شودجمله ی مرکب ----(در تمام ابیات به جز1  

(خم ها همه در جوش وخروشندزمستی / وان می که درآن جاست حقیقت نه مجاز است1  

(از وی همه مستی وغرور است وتکبر / وزما همه بیچارگی وعجزونیاز است2  

بگوییم که او محرم راز است(رازی که برغیرنگفتیم ونگوییم   /با دوست 3  

خمِ جانان / کوته نتوان کرد که این قُصه دراز است ن زلف خم اندر(شرح شِک4َ  

؟یافت می شود جمله ی مرکب (درکدام مصراع2  

(رونق عهد شباب است دگربستان را2(دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین      1  

آشیانه ی توست،منظر چشم من (رواق4(ساقی به نور باده برافروز جام ما     3  

(95-قلم چی) (در کدام بیت جمله غیر ساده)مرکب(وجود ندارد؟3  

کمند زلف تو درحلق شیخ وشاب افتاد(خدنگ چشم تودرجان خاص وعام نشست / 1  

مرا،(آن که یک لحظه فراموش نگشت ازیادم  /ظاهر آن است که هرگز نکند یاد2  

از سرو آزاد،شد راست /بنده تا قد تورادید(سرو هرچندبه باالی تو می ماند 3  

(مرغ دل تا هوا گرفت ورمید /باز با آشیان نمی افتد4  

 

 

 

 

 



 

 

(95-جمله ی غیرساده وجود ندارد؟)نشانه برتر، (در کدام گزینه4  

نقض همه پیمان ها،عهد همه بشکستم  /بعد از تو روا باشد، (تا عهد تو در بستم1  

این رستخیز عام که نامش محرم استست /(گرخوانمش قیامت دنیا بعید نی2  

این رفت ستم برما  / برقصرستمکاران گویی چه رسد خذالن، (مابارگه دادیم3  

(یکی قطره باران زا بری چکید  /خجل شد چوپهنای دریا بدید4  

تجربی(-93)سراسری .فاقد جمله ی وابسته اند----(همه ی ابیات به استثنای بیت 5  

نورباران شد / چمن زعشق رخ یار الله افشان شد(بهار آمدو گلزار 1  

(برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر / وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد2  

(ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد / چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد3  

کسی چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت (زین پیش دالورا4  

(92-عبارت زیر به ترتیب چند جمله ی هسته و چند جمله ی وابسته به کار رفته است؟)قلم چی (در 6  

دیده ایم.زرتشت راکه مایه ی ، مارفتاری را هم از وزارت فرهنگ که دیده بانش آقای فروغی بود

.خوارگرفته وهواداران وی را نکوهش نموده است، سرافرازی ایرانیان است  

دو -(سه4سه        -(دو3سه       -(سه2دو       -(دو1  

 


