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درس چهارم 
فعل

گرفتن یا پذیرفتن کاریاداشتن حالتی رادرزمان که انجام کلمه اي است «:تعریف فعل
».بیان می کندآینده گذشته،حال،

معموالً درآخر جمله می ش جمله و محور معنایی آن است کهبخاصلی ترین فعل 
مفهوم . مفهوم شخص نیز وجود دارددرفعل،.آیدوبرخالف کلمه هاي دیگرصرف می شود

.دهدگوینده فعل رابه خود نسبت میشخص یعنی اینکه 
م می گویند آن را اول شخص یا متکلّگوینده فعل رابه خود نسبت دهد،اگر )1

: فعلمانند
.عمل پوشیدن رابه خود نسبت داده استپوشیدم ومنیعنی پوشیدم

نسبت دهد،دوم شخص یا اگر گوینده فعل رابه مخاطب یعنی به طرف صحبت خود)2
.مخاطب است شنونده  یا

: فعلمانند
.نوشته بودي و عمل نوشتن رابه فرد مخاطب خود نسبت می دهدتویعنی بودينوشته 

اگر گوینده فعل رابه فرد دیگري نسبت دهد،آن سوم شخص یا شخص غایب است که )3
:فعلمانند. حضور ندارد
که حضور نداردنسبت داده شده عمل گفتن راشخص غایبگفته است واویعنی گفته است

.است
اسم

نامیدن کسی یا چیزي به براي راجمع بست وکلمه اي است که می توان آن«:تعریف اسم
».کی ازاجزاي تشکیل دهندة جمله استیاسم .به آن نسبت دادو می توان امري راکارمی رود

:مانند
.اسم است»نفت«عی سیاه رنگ است    نفت مای



٨

یعنی اینکه نقش . مختلفی رامی پذیردو نقش هايدردیگر بخش هاي جمله می آیداسم
.می توانند اسم باشندنیز»مفعول و متمم«هاي

امااسم دربخشهاي .ی را نمی پذیردهیچ نقشل درجایگاه فعلی خود قرارمی گیردوفع:نکته
.می تواند نقش بپذیردنیزجمله دیگر
:مانند

.اسم است»یلدا« .   دوستش دعوت شددیلدا به تولّ
است اما دراینجا نقش اسم را هم مفعولدرواقع »گلدان را«.طاقچه گذاشتمروي گلدان را
.می گیرد

است امادراینجا نقش متممنقشش »فهانسفر اصاز«.    اصفهان خاطرات زیادي دارمازسفر
.اسم رادارد

نمونه سؤال
1(کنیدزیرپیداهارادرجمالتفعل

.سپیده درآسمان نمایان گشت)1
.بلبالن درختان بیدرابه رقص آوردندموسیقی بادوآواز)2
.دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد)3
.مادران دلسوز فرزندانشان هستند)4
2(اسم را درجمالت زیرمشخص کنید.

.مردم رستم را پهلوان می دانستند)1
.باروي باز از مردم استقبال می کرد)2
.مادررابراي آرامش دلش بهانه کرده بود)3
.خاك بازي بودندبچه ها مشغول )4
.اززندگی فاصله گرفت)5
.به سرعت کودك رابه بیمارستان رسانید)6
.خدارا دروجودت پیدا کن)7
.پروانه ها پیلۀ خودراپاره می کنند)8



درس چهارم 
: 1 - فعل ها
1)گشت:فعل
2آورند:فعل
3)نیامد:فعل

4)هستند:فعل

: فعل ها
1)گشت:فعل
2آورند:فعل
3)نیامد:فعل

4)هستند:فعل
: 2)اسم ها

1)مردم:اسم
2)روي باز:اسم(باروي باز:درواقع متمم است،اما نقش اسم راگرفته 

است)
3)مادر:اسم(مادرمفعول است،امادراینجانقش اسم را دارد)

4)بچه ها:اسم
5)زندگى:اسم(زندگى متمم است امادراینجانقش اسم رامى پذیرد)

6)سرعت:اسم(سرعت متمم است امادراینجانقش اسم را مى پذیرد)
7)خدا:اسم(خدامفعول است امادراینجااسم رامى پذیرد)

8)پروانه ها:اسم
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