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درس ششم
جامع «ن بزرگ قرن یازدهم هجري است واثرمعروف اونویسندگااز:روديدحبله محم

.نام دارد»التمثیل
گروه اسمی 

یک کلمه نقش مهمی داردکه به یکی ازارکان جمله گروه اسمی است ودریک گروه اسمی
بخش هاي دیگر هستۀ گروه اسمی،همان اسمی است که کلمه هایا.گفته می شود»هسته «آن

اضافه داشته باشد می توان آن نقش نماياولینهسته اي کهمعموالً.شودبه آن افزوده می 
:مانند. راگسترش دادویک گروه اسمی راساخت

،آن اضافه کنید»پاییز«واژة دیگري بهیک کلمه یاااگرمت اتنهاسیک واژه یاکلمه اي »پاییز«
.داده ایدسترش گرا

:مانند
واژه رابه پاییز اضافه می نقش نماي اضافه که یک(  ِ ،)هسته:پاییز:(زیباپاییزِ
).اضافه شده است»پاییز«واژه اي است که به »زیبا«(،)کند
یا 

.  ودمی رمهمترین جزءگروه اسمی به شمارکه )پاییز:هسته(:انگیززیباي دل پاییزِاین 
ه وواژه آمداست،»پاییز«قبل از هسته که »این«واژة.دوباره گسترش داده شد»پاییز«واژة
شده وگروه اسمی گسترش هسته د که باعث نپس از هسته آمده ا»زیبا،دل انگیز«هاي

.رابوجود آورده اند
یابندو سترش،می توانند گمی رونداربکمفعول و متمم نهاد،که درجایگاههااسمبرخی از:نکته

.به شرط اینکه فقط اسم باشندگروه اسمی راتشکیل بدهند
:می شودتبدیل»هسته«که به» نهاد«مثال براي)1

یک واژه به معلّم اضافه است،اینک )نهاد: ممعلّ(=انش تعلیم می دهدبه دانش آموزممعلّ
.گسترش یابدکنیدتا
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گروه اسمی =» معلّمِ کوشا«
: پس
»ممعلّ«یعنی نقش)صفت:کوشا(،)هسته:م معلّ:(کوشابه دانش آموزانش تعلیم می دهدمِمعلّ
.را می گیرد»هسته«اینک نقشابود ام»نهاد«قبالً

:می شودتبدیل»هسته«بهکه »مفعول«مثال براي)2
اضافه به آن ) کلمه(یاچندواژهیک اگر.است) مفعول:اتاق(=زهرااتاق رابه دوستش نشان داد

.دیل می دهیتشکرایک گروه اسمی کنید
گروه اسمی =  » اتاقِ زیباي دلباز«

:پس
دوواژه اي )زیباي دلبازش (،)هسته:اتاق.   (دلبازش رابه دوستش نشان دادزیباي زهرااتاقِ

.نده اآورداضافه شده وگروه اسمی رابوجود»اتاق«هستند که به
:شودتبدیل می »هسته«بهکه »متمم«مثال براي )3

به ) کلمه(واژهاست   اگریک یاچند)متمم:المپیاد=(راه یافتدانش آموز به المپیاد
.اضافه کنید یک گروه اسمی ساخته ایدالمپیاد«واژة

گروه اسمی = » المپیاد بزرگ جهانی«
:پس

دانش آموزبه المپیاد المپیاد«واژةبه)بزرگ جهانی(،)هسته:المپیاد(.جهانی راه یافتبزرگ«
.بدست آمده استوگروه اسمی شدهاضافه

نمونه سؤال
1(به گروه اسمی تبدیل کنیدهارادرجمالت زیرنهاد.

.خدا بر تمام اعمال ما ناظر است)1
.می دهددانش آموز تکلیف خودرابه موقع انجام )2
.گل به کوهستان زینت می بخشد)3
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2(کنیدتبدیلاسمیگروهزیربهرادرجمالتمفعول.
.زهراچمن را آب داد)1
.بستیرستم رخش رابه درخت)2
.آموختفرزندشرابه ادب درس مادر)3
3(متمم هارادرجمالت زیربه گروه اسمی تبدیل کنید.

.می اندیشندپدر به آینده)1
.ازخاك ایران بیرون کردندرزمندگان دشمن را)2
.داردم از دانش آموزان انتظاردرس خواندن معلّ)3
4 (بسازیداسمیگروهزیرهايواژهبا.

:خداوند) 4:           گل)1
:دست)5:      دریا)2
:   سهراب)6:       دفتر- 3
5 (رابیابیداسمیهايزیرگروههايدرجمله.

.درخت سرونماد بلند قامتی است)1
2(دازشب یلدا خاطرات خوبی داردمحم.
.می بیندشم تیزبینش عمق دریاراچمرغ دریایی با)3

درس ششم 
د: 1) نها

رگ و... 1)خداي مهربان،خداي دانا، خداي حکیم،خداي بز
ش و... 2)دانش آموززرنگ،دانش آموزکوشا،دانش آموز باهو

.... 3)گل زیبا،گل وحشى،گل ظریف
ل 2)مفعو

رگ و... 1)چمن سرسبز،چمن زیبا،چمن بز
2)رخش باوفا،رخش گران بها،رخش دوست داشتنى و...

3)درس ادب،درس آموزنده،درس مهربانى و...
3)متمم

ن و... 1)آیندةروشن،آیندة درخشا
2)دشمنان ظالم،دشمنان ستمگر،دشمنان اشغالگر و...

ش و... 3)دانش آموزان نخبه،دانش آموزان باهو
4)

داب و... 1)گل زیبا،گل قرمز،گل شا
اج و... 2)دریاي بیکران،دریاي آبى،دریاي مو

3)دفتر بزرگ،دفتر زیبا،دفترآبى و...
ش و... 4)خداوندمهربان،خداوندرحیم،خداوند عیب پو

ي و.. 5)دست توانا،دست گیرنده،دست قو
6)سهراب باادب،سهراب بلند قامت،سهراب رشید،سهراب نیرومندو...


