
  
  
 
 
 

  
  

  
گروه اسمي است. گروه اسمي از يك هسته (عضو  ظاهر شود،... منادا  ،ل، مسند، متممهر گروهي كه بتواند در نقش نهاد، مفعو

 آيد. ه (عضو اختياري) به وجود مياجباري) و يك يا چند وابست
 

 
 ه، كسرة اضافه يا كسرة صفت بيايد، هسته نام دارد. اي كه بعد از آن واژ در يك گروه اسمي، اولين واژه

  
  آموز: هسته دانش آموزِ خوب كالس  دانش

اند و در تعيين هسته بايد به  جزء اصلي ساختمان واژه» ترين«و » تر«هاي جمع،  نكره، نشانه» ي«مطابق با كتاب درسي،  
 حساب آيند.

  گُلي: هسته مردان: هسته / گُلي زيبا  ادعا  مردان بي 

  هاي گروه اسمي عبارتند از: وابسته 
  

  
اين و آن، همين و همان، چنين و چنان، اين چنين و آن چنان، اين طور و آن طور، اين گونه و آن «هاي  صفت اشاره: واژه 1

اگر پيش از اسم (و جانشينان اسم) ذكر شوند، صفت اشاره و در غير اين صورت ...» قدر، اين همه و آن همه و گونه، اين قدر و آن 
  اند.  ضمير اشاره

   
  را خواندم. (همين: صفت اشاره) / همين را خواندم. (همين: ضمير اشاره، هسته، مفعول) كتابهمين 

  هسته، مفعول
اگر پيش از ...» نه، كدام، چه نوع، چه جور، چند، چندمين، چه اندازه، چه قدر و چه، چگو«هاي پرسشِ  واژهصفت پرسشي:  2

  اند.  اسم ذكر شوند، صفت پرسشي و در غير اين صورت ضمير پرسشي
  

  نهاد) تخاب شد؟ (كدام: ضمير پرسشي، هسته،/ كدام، ان )انتخاب شد؟ (كدام: صفت پرسشي لباسكدام 
  نهادهسته، 

  اند.  اگر پيش از اسم بيايند، صفت تعجبي و در غير اين صورت ضمير تعجبي» قدر چه، عجب، چه«ي تعجب ها واژه صفت تعجبي: 3

  
  نويسد! مي قدر چه  تماشاگر اين جاست! قدر چه  

  ضمير تعجبي  صفت تعجبي

 تشخيص هسته گروه اسمي

  هاي پيشين وابسته

  بخش اول 
  گروه اسمي



 

8 

مي، قدري، بهمان، برخي، بعضي، بسي، كجور، همه نوع، فالن،  گونه، همه ههمه، هيچ، هم«هاي مبهم  واژهصفت مبهم:  4
  اند.  اگر با اسم همراه شوند، صفت مبهم و در غير اين صورت اسم مبهم...» اي، تعدادي و  مقداري، اندكي، بسياري، گروهي، پاره

   
  گيرند.  از اين واقعه پند مي برخي  گيرند.  مردم از اين واقعه پند مي برخي   

  اسم مبهم  صفت مبهم

يك، دو، سه، چهار، پنج، پنجاه، صد، پانصد، هزار، هزار و پانصد «نهايت) مثل  يك تا بي اعداد اصلي (ازصفت شمارشي اصلي:  5
اگر پيش از اسم بيايند، صفت شمارشيِ اصلي و در غير اين ...» و بيست، صدهزار، هزاران هزار، دو سه، بيست سي، ده بيست و 

  اند.  صورت اسم

   
  است.  عدد زوج ،چهار  فرزند دارد.  چهاراين خانواده 

  اسم شمارشي  صفت شمارشي  

وقتي قبل از اسم ذكر ...» يكمين، دومين، صدمين، «هايي مثل  واژه ):ـُ مين« (با پسوند » 1«نوع صفت شمارشي ترتيبي  6
  اند.  گردند، صفت شمارشي ترتيبي

  لباس را هم پوشيدم. دومين     
  صفت شمارشي ترتيبي  

اگر پيش ...» ترين،  ترين، عجيب ترين، با استعدادترين، زرنگ ترين، بهترين، خوب بزرگ«هايي مثل  واژهصفت عالي (برترين):  7
  اند.  از اسم بيايند، صفت عالي

  زيست.  دانشمند ايراني، در اين قرن مي ترين بزرگ     
  صفت عالي  

آقا، خانم، استاد، «گيرند؛ مثل  مينمايي در كنار اسم قرار  هايي هستند كه بدون هيچ نشانه يا نقش ها و عنوان لقبشاخص:  8
مه، سيد، امام، سلطان، خان، شاه، ملكه، دايي، خاله، عمو، پسرعمو، پسرخاله، سرهنگ، آقا، حاج خانم، علّا س، دكتر، حاجمهند

  ...» برادر، خواهر، بي، ننه، بابا، بازرس، قاضي، شهيد، امير، شيخ،  ، كدخدا، بي، كرباليي، خواجه، ميرزا، ملّاتيمسار، سرلشكر، مشهدي

  حسيني وارد شدند.  سرلشكر    
  شاخص    

  
  

  
  علياليه: كتاب  مضاف 1
  دومكتاب »): ـُ م« (با پسوند » 2«صفت شمارشي ترتيبي نوع  2
  صفت بياني كه عبارت است از: 3
  
  
  
  

 هاي پسين وابسته
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 گروه اسمي

  ن مضارع + ـَ نده: رونده، دونده، خورنده، گويندهب -1    
  يا، گويا، زيبا، زايابن مضارع + ا: پويا، جو -2    

  اند نه صفت.  اند، اسم با اين كه با همين فرمول ساخته شده» ، گنجا (گنجايش)سزا، چرا«هاي  واژه   صفت فاعلي  
  مضارع + ان: خندان، روان (رونده)، گريان، غُرّانبن  -3  ها) (مشهورترين ساخت  

ان و گيالن (مكان)، گياهان (جمع)، بامدادان (شباهت و همانندي)، ديلم هايي مثل: كوهان در واژه» ان« 
  فاعلي اشتباه گرفته نشود. » ان«با ... شادان (قيد و حالت)،  (زمان)،

  : آموزگار، پرهيزگار، آفريدگار، پروردگارگاربن مضارع / بن ماضي +  -4
  

  اسم + ي: آسماني، اصلي، فرعي، قبلي، هفتگي -1    
  ن، پشميناسم + ين: زرين، سيمين، چوبي -2    

   اسم + ينه: زرينه، سيمينه، چوبينه، پشمينه -3   نسبيصفت  
  اسم + اني: روحاني، ظلماني، جسماني، نوراني، طوالني -4  ها) (مشهورترين ساخت  

  اسم + انه: درويشانه، دخترانه، پسرانه، مردانه -5
  اسم + ـه/ه: بهاره، پاييزه، تابستانه - 6

  ه: برده، خورده، خوانده، گفته صفت مفعولي: بن ماضي + ـه/ 

  لياقت: خوردني، گفتني، شنيدني، خواندني» ي«لياقت: مصدر +  
ها بدون مفهوم فاعليت،  پوست (اين صفت مطلق (ساده): زشت، سفيد، خوب، خوش برخورد، خوش قدم، بلند قد، سياه 

  كنند.) نسبيت، مفعوليت و لياقت، موصوف خود را وصف مي
  به خاطر بسپاريد:تصوير زير را 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
ها نيز در صورت لزوم  شود. بعضي از وابسته آموختيم كه گروه اسمي از هسته (عضو اجباري) و وابسته (عضو اختياري) تشكيل مي

  هاي وابسته عبارتند از: گويند. برخي از وابسته اي داشته باشند كه به آن وابستة وابسته مي توانند وابسته مي
 شود. معدود (صفت شمارشي و موصوف) ذكر مي واسمي است كه براي شمارشِ تعداد، اندازه يا وزن موصوف ميان عدد  :مميز 1

  مميزها عبارتند از:   كتاب   جلد   دو نمودار پيكاني: نمونه همراه با 
  

   براي وزن...»: تُن، كيلو، گرم، من، سير، و «
  براي طول...»:  متر، متر، ميلي فرسخ، كيلومتر، متر، سانتي«

 وابسته وابستة

 هسته

 ) صفت اشاره1

) صفت پرسشي2

) صفت تعجبي3

 ) صفت مبهم4

 ) صفت شمارشي اصلي5

 تيبيِ) صفت شمارشي تر6
 »1«نوع  

 ) صفت عالي7

 ) شاخص8

 اليه مضاف)1

 »ـُ م«با پسوند » 2«) صفت شمارشي ترتيبي نوع2

 ) صفت بياباني (فاعلي، مفعولي، لياقت، نسبي، مطلق)3
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  براي تعداد معيني از: لباس دوخته، ميز و صندلي، ظرف» دست«
  براي پارچه»: توپ و طاقه«
  براي فرش»: تخته«
  ها براي وسايل و لوازم الكتريكي و همانند آن»: دستگاه«
  براي بسياري از اشيا»: تا«

 شوند.  اه ميهمر» هر، چند، چندين«هاي مبهم  مميزها گاهي به جاي عدد با صفت 

  چند جلد كتاب، هر نخ سيگار    

 مميزها اگر كسره بگيرند، ديگر مميز نيستند.   

  اليه جلد: هسته / كتاب: مضاف جلد كتاب     
هاي  گروهدر » ن، اتاق، ... كاروان، ريسما«شوند؛ مثل  ها كه اصالتاً مميز نيستند، در نقش مميز ظاهر مي گاهي بعضي از واژه 

  يسمان رخت و لباس، يك اتاق كتابصد كاروان شتر، يك ر اسمي:
 دهد.  صفتي است كه صفت پيش از خود را توضيح مي(اسم + ـِ + صفت + ـِ + صفت)  صفت صفت: 2

  لباس آبي آسماني (آسماني: صفت صفت) 
  آسماني   آبي   لباسنمودار پيكاني: 

 ها است، خصوص غيررنگگاهي صفت صفت م  

  گوسفندي  پوستين لباس    
  

  گيرد.  اليه مي اليه خود مضاف گاهي مضافاسم + ـِ + اسم)  (اسم + ـِ + اليه: اليه مضاف مضاف 3
  

  كالس آموز دانش كتابنمودار پيكاني:    كالس       آموز دانش    كتابِ
  اليه اليه مضاف مضاف   اليه مضاف       هسته

  از اسم، خود اسم يا هر چيزي كه در حكم اسم است، مثل ضمير و صفت جانشينِ اسم.منظور  

  = جانشين اسم؛ يعني: شخص خواننده) ( خوانندهتبليغ صداي   

ردد؛ يعني وابسته است نه گ اليه ندارد بلكه به هسته بر مي آيد، ربطي به مضاف اليه مي گاهي اسمي كه بعد از مضاف 
  وابسته. وابستة 

  
  )رجايي قلب بيمارستان(              اليه اليه / رجايي: مضاف بيمارستان: هسته / قلب: مضاف بيمارستان قلبِ رجايي 

  رجايي نه قلب رجايي!)  بيمارستانگردد ( بر مي» بيمارستان«به » رجايي«در مثال باال،  
اليه به كمك صفتي توضيح  گاهي مضاف+ اسم) پيشين صفت ـِ + صفت / اسم + ـِ +  (اسم + ـِ + اسم + اليه: صفت مضاف 4

  تواند پيشين يا پسين باشد.  شود. اين صفت مي داده مي

  اليه اليه / اين: صفت مضاف مضاف  كتاب: هسته / معلّم: معلّم        اين    كتاب 
  

  اليه اليه / خوب: صفت مضاف كتاب: هسته / معلّم: مضاف  خوب      معلّم    كتاب 



 

11 

 گروه اسمي

  اليه داريم.  گيرد كه در اين صورت، دو مورد صفت مضاف اليه، يك صفت پيشين و يك صفت پسين مي گاهي مضاف  

  
  خوبآموز  دانش اينكتاب 
اليه مضاف صفت  اليه مضاف صفت  

  خوب آموز دانش اين كتابروش دوم:   خوب آموز دانش اين كتابروش اول: 
  

اليه نداشته باشد و به هسته برگردد كه در اين صورت  آيد، ممكن است ربطي به مضاف اليه مي صفتي كه بعد از مضاف 
  اليه نيست.  ديگر صفت مضاف

  اليه نيست.) اليه/ نو: صفت (صفت مضاف برداري: مضاف مدوربين: هسته / فيل نو   برداريِ فيلم دوربينِ    
  

  1مجهز، بيمارستان قلبِ بزرگ، ظرف مسِ بلند، لباس كار خاليهاي ديگر: جام شراب  نمونه
  دهد.  دربارة اندازه و درجة صفت همراه خود توضيح مي قيد صفت: 5

  مهربان بسيار دوستنمودار پيكاني:   مهربان   بسيار   دوست    
  صفت  صفت قيد   هسته             

اي، وابستة وابسته ندارند؛ يعني حضور حداقل سه كلمه در يك گروه، الزامي است تا وابستة وابسته  هاي دو كلمه گروه 
  اي هم وابستة وابسته نداشته باشند!)  هاي سه كلمه داشته باشيم. (هر چند ممكن است كه گروه

  اي، وابستة وابسته نداريم. گروه دو كلمه تابِ خوب ك 

  وابستة وابسته است.» نويسنده«اي،  گروه سه كلمه كتابِ مرد نويسنده 

  ه)اي است، اما وابستة وابسته ندارد! (خوب و نويسنده: وابست گروه سه كلمه كتابِ خوبِ نويسنده 

  
  آيد.  هر وقت كسرة اضافه و كسرة صفت بين دو واژه قرار گيرد، به ترتيب تركيب اضافي و تركيب وصفي به وجود مي

  روش تشخيص
ه را به نكر» ي«توانيم  مي ،اند (فاعلي، مفعولي، لياقت، نسبي و مطلق) آن دسته از تركيبات وصفي كه داراي صفت بيانيروش اول: 

  كنيم.جزء اول تركيب اضافه 
 مردي دست از جان شسته/ صداي لطيف  ذاتي الهي / مرد دست از جان شسته  ذات الهي   

اي اصلي /  نمونه اي فرعي / نمونة اصلي  شاخه روحي آسماني / شاخة فرعي  روح آسماني صدايي لطيف / 
  اند) اي معنوي (همة اين تركيبات، وصفي خواسته خواستة معنوي 

  اند: ـ تركيبات زير همگي اضافي
سطحي پهنا  روشنايي افالك (نادرست) / سطح پهنا  افالك  / روشنايفصلي گرما (نادرست)  فصل گرما 

  ذوقي خواننده (نادرست) (نادرست) / ذوق خواننده 
ها را تشخيص داد. بلكه هر تركيبي كه داراي يكي  آن توان با روش فوق تركيبات وصفي كه داراي صفت بياني نيستند، نمي روش دوم:

  باشد، وصفي است. » اشاره، پرسشي، تعجبي، مبهم، شمارشي اصلي، شمارشي ترتيبي و عالي«گانة  هاي هفت از صفت
                                                             

  1397، مجلّه ادب فارسي دانشگاه تهران، پاييز و زمستان »هاي پيرامون آن ها و ناگفته ساختارشكني صفت« وفايي عباسعلي، سبحاني احمد،. 1

 تركيب وصفي و تركيب اضافي
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  تركيب وصفي   هر كتاب، كدام كتاب، چه كتابي، اين كتاب، كتاب دوم، بهترين كتاب    

  

  
  ، تركيب وصفي و اضافي داريم. »يك«شماريم. به تعداد كلمات هر گروه منهاي  كلمات هر گروه را جدا جدا مي قدم اول:

-1تعداد تركيب    تعداد كلمات هر گروه =
و منظور از كلمه، همة ...». نهادي، مفعولي، مسندي، منادايي، متممي، قيدي، «هايي مثل  نقش ها هستند. منظور از گروه، نقش 

ها هستند به جز نقش نماها، يعني كسرة اضافه، كسرة صفت، نقش نماي ندا، حرف پيوند، راي مفعولي، ... در اين جا به  واژه
  آيند.  حساب نمي

  
  .  را آورد كتاب ادبيات، آموز خوب مدرسه دانش

  گروه دوم  گروه اول   

  تركيب 2شود:  در گروه اول (نهاد): سه كلمه وجود دارد كه منهاي يك مي
  تركيب 1شود:  در گروه دوم (مفعول): دو كلمه وجود دارد كه منهاي يك مي

  تركيب به كار رفته است.  3در جملة فوق مجموعاً  
  ، آمدند.  شان منطقه پنج تهرانآموز خوب مدرسة تيزهو اين دو دانش    :اي ديگر نمونه

    گروه نهادي  

9تركيب  8  قدم اول: 1-   كلمه =
ها (حتي صفت محذوف) تركيب  ها در گروه شماريم. به تعداد صفت ها را مي چه در قدم اول به نتيجه نرسيديم، صفت چنان قدم دوم:

 وصفي داريم.  

  تركيب.  4شود:  مي» 1«كلمه داريم كه منهاي  5قدم اول:  آموز خوب من  اين دو دانش  
  تركيب اضافي است. چون سه صفت داريم: اين، دو، خوب 1تركيب وصفي و  3تركيب،  4قدم دوم: از اين 

  اي ديگر: نمونه
  تركيب وصفي)  2اين معلّم (آموز و  در حقيقت: اين دانش آموز و معلّم  اين دانش

  در عبارت زير به ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ 
 كه او در طلـبِ يـارِ همـدلِ   چون ياران موالنا، به آزار شمس برخاستند، شمس به آن شهرِ پرغوغا باز نيامد. آزار مخالفان سبب شد «

  »خود، عازم دمشق شود.
  ) سه ـ چهار4  ) چهار ـ چهار3  ت) دو ـ هف2  سه ـ شش )1

  كنيم: ، به شيوة زير عمل مي1 
  1  1  2  1    3  

  سبب شد كه او در طلبِ يارِ همدلِ خود،  آزار مخالفانبازنيامد.  آن شهر پرغوغابرخاستند، شمس به  آزار شمس، به ياران موالناچون 
  گروه متممي      گروه نهادي  گروه متممي  گروه متممي  گروه نهادي  

  1  
  شود.  عازم دمشق
  گروه مسندي

  
  

 يبات وصفي و اضافيفرمول سرعت عمل در تشخيص ترك

 حرف آخر / بر پايه فرمول و تصوير
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 گروه اسمي

  روش انجام شده:  
كرديم و باالي آن نوشتيم. جمع اعداد » ا«زير هر گروهي (نقشي) را خط كشيديم، تعداد كلمات آن را منهاي عدد  قدم اول:

  است. » 9«بينيد، جمع اعداد عبارت فوق  مساوي است با جمع تركيبات وصفي و اضافي؛ همان طور كه مي
ها را انجام دهيم تا  تاست. حاال مجبوريم قدم دوم يعني شمارش تعداد صفت» 9«هم جمع اعدادشان » 2«و » 1«گزينة  :قدم دوم

صفت وجود دارد (آن، » سه«ها، تركيب وصفي داريم. در عبارت فوق  هاي گروه به پاسخ قطعي برسيم. آموختيم كه به تعداد صفت
  ب وصفي. پرغوغا، همدل) كه مساوي است با سه تركي

به » رفت. جريان آب را شكافته و پيش مي زيبادرخشيد. يك قايق  صبح بود و پرتوِ آفتاب بر امواج دريا مي«در عبارت  
  ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟ 

  ) دو ـ سه4  ) سه ـ دو3  ) دو ـ دو 2  ) سه ـ سه  1

  كنيم: ، به شيوة زير عمل مي4  
  1  1  2  1  

  رفت.  را شكافته و پيش مي جريان آب، زيبايك قايق درخشيد.  مي امواج دريابر  پرتوِ آفتابو  صبح بود
  گروه مفعولي  نهاديگروه   گروه متممي  گروه نهادي  

  » !4«يا » 3«جا گزينة  (پنج تركيب وصفي و اضافي) تا اين =5جمع اعداد  قدم اول:
  )زيبادو صفت (يك،  =ها  هاي گروه  تعداد صفت قدم دوم:

با قدم دوم مطمئن  » ي زيباقايق«توان گفت:  ت و مياسفاعلي صفت بياني » زيبا«صفت شمارشي و  ،»يك« واژة 
 است. » 4«شديم كه پاسخ گزينة 

  

  

  با همان فرمول شمارش تركيب وصفي و اضافي عمل كنيد:از شما خواستند، مطابق  ها را هر وقت طرّاحان، تعداد كُلّ وابسته

-1ها  جمع وابسته   تعداد كلمات هر گروه =
حرف اضافه، حرف ربط، «نماهايي مثل  نماها. بنابراين، نقش ها هستند به جز نقش منظور از كلمه در اين فرمول، همة واژه 

  شوند.  شمارش نمي »نماي ندا عطف، نقش» و«ه، كسرة صفت، راي مفعولي، كسرة اضاف
يك گروه به ...» نهاد، مفعولي، مسندي، متممي و «هاي  ها هستند. هر يك از نقش منظور از گروه در اين فرمول، نقش 

  شوند.  آيند و جدا جدا بررسي مي حساب مي

  
  چند وابستة گروه اسمي به كار رفته است؟در عبارت زير،  

  »آموزان خوب مدرسه، كتابِ علوم خود را به مدير مدرسه، تحويل دادند. اين چند دانش«
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

  مطابق با فرمول: 2 
  4  2  1  

  ، تحويل دادند.مدير مدرسهرا به  كتاب علوم خود، آموزان خوب مدرسه اين چند دانش
  گروه متممي  ه مفعوليگرو  گروه نهادي    
  ها عبارتند از: اين، چند، خوب، مدرسه، علوم، خود، مدرسه وابسته

  ا هستند. ه هستة گروه» ، كتاب و مديرانآموز شدان«هاي  واژه 

 شكل اول

 مطابق با  فرمول و تصوير ذهني ها شمارش وابسته
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كند،  شوند. فرق نمي ها (غير از هسته) شمرده مي ها را از ما خواستند، همة وابسته وقتي كه طرّاحان، تعداد وابسته 
اليه) است، جزء  اليه مضاف با اين كه وابستة وابسته (مضاف» خود«باشد يا وابستة وابسته، ... . مثالً در عبارت فوق، وابسته 
  ها شمرده شد.  وابسته

 

تفاده كرده و در گام شود كه باز هم از همين فرمول فوق اس هاي پيشين و پسين (به تفكيك) از ما خواسته مي گاهي تعداد وابسته
  هاي پيشين كمتر است.) شماريم (چون معموالً تعداد وابسته پيشين را ميهاي  دوم، وابسته

  ، به ترتيب چند وابستة پيشين و چند وابستة پسين گروه اسمي به كار رفته است؟تست قبليدر عبارت  
  ) سه ـ شش4  ) دو ـ هفت3  ) سه ـ پنج2  پنج) دو ـ 1

» 2«كنيم. كه در نتيجه  ها كه قبالً شمرديم، دو وابستة پيشين (اين، چند) را از آن كم مي كُلّ وابستهمورد  7از  1 
  وابستة پسين خواهيم داشت. » 5«وابستة پيشين و 

    
 

  
بق فرمول به كنيم؛ يعني وقتي ط خواهند كه باز هم از همين فرمول استفاده مي هاي پيشين يا پسين را از ما مي گاهي تعداد وابسته

هاي  كنيم تا به عدد وابسته هاي پيشين را از آن كم مي ها دست يافتيم، در يك نگاه كلّي به عبارت تست، تعداد وابسته ستهبكلّ وا
  اين فرمول را به خاطر بسپاريد.  تصويرپيشين و پسين (به تفكيك) برسيم. 

قال يابند و وابستة يك وابسته شوند كه باز هم وابستة پيشين به توانند گاهي به بعد از هسته انت هاي پيشين مي همة وابسته 
  آيند. نمونه:  حساب مي

   آموز دانـش    ايـن   كتـاب آموز  دانش   كتـاب   ايـن 
  اليه مضاف    وابستة  هسته  هسته  وابستة
  پيشين  پيشين

 

  ...ها نكته
» چه«تواند صفت پرسشي يا مبهم باشد. يا صفت  مي» چند«شخيص داد؛ مثالً صفت نوع صفت را گاهي در جمله بايد ت 1

  تواند گاهي به عنوان صفت پرسشي و گاهي تعجبي به كار رود.  مي

   
  كتاب را تمام كردي؟ چند  كتاب را صحافي كردم.  چند
  پرسشي  مبهم

  صفت مبهم است؛ فقط كافي است قبل از اسم ذكر گردد. مطابق با كنكور، چه با كسره و چه بدون كسره بيايد،» همه«واژة  2

  
  جا را جارو كردم.  همه  كارها را انجام دادم.   همة   

  صفت مبهم  صفت مبهم

 

 دومشكل 

 سومشكل 
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 گروه اسمي

آيند، يعني چه قبل از اسم و چه  گاهي به عنوان وابستة پيشين و گاهي پسين مي» چند، چندان، ديگر«هاي مبهم  صفت 3
 اند.  مبعد از اسم ذكر شوند، صفت مبه

  
  هاي ديگر، چند كتاب، كتابي چند ها، كتاب چندان فرصتي، فرصت چنداني، ديگر كتاب

  د. نآي در زبان معيار هميشه به صورت وابستة پسين مي» بعد«و » چندم«هاي  صفت 4
  بعدكالسِ   ؟چندمكالس    

صفت مبهم » كدام يك، هيچ هيچ«هاي  هدر واژ» هيچ«هر كه، هرچه، هر يك، هر يكي، هر كدام، و «هاي  در واژه» هر« 5
  اند.  ها اسم مبهم مركب نيست، بلكه اين واژه

  اند.  توانند صفت مبهم باشند، بلكه اسم مبهم هرگز نمي» يكديگر، همديگر، ديگري، همگي، همگان، ديگران«هاي  واژه 6

سياري، اندكي، كمي، تعدادي، گروهي، بعضي، برخي، بسي، ب«دهند؛ مثل  هاي مبهمي كه عدد و مقدار را نشان مي صفت 7
  اند نه صفت مبهم.  ذكر گردند، اسم مبهم» از«اگر با حرف اضافة ...» اي، مقداري، قدري،  پاره

   
  از مردم برخي  مردم برخي  

  اسم مبهم  صفت مبهم

حدود و تقريب را بيان  اند كه صفت شمارشي اصليِ تقريبي...» دوازده،  هسه، ده بيست، هفت هشت، د دو«هايي مثل  واژه 8
   آيند. و فقط يك وابسته به حساب مي كنند مي

   
  جلد كتاب ده بيست  

  صفت تقريبي

هر كدام يك صفت ...» چهارصد و پنجاه و پنج، نهصد و نود و شش، هزار و هشتصد و بيست و پنج، «اعدادي مثل  9
همه: صفت اشارة  اين همه آدم (اين :اند؛ مثل چنين  هاي غيرساده هم آيند. بقية صفت شمارشي و يك وابسته به حساب مي

  1 يك وابسته) ،مركب

  اند.  را ندارند، صفت شمارشي ترتيبي» ـُ مين«يا » ـُ م«با اين كه پسوند » اول و اولين، آخر و آخرين، نخست و نخستين«هاي  واژه 10

  همگي تركيب وصفي ¾¾¬تين كتاب كتاب اول، اولين كتاب، كتاب آخر، آخرين كتاب، كتاب نخست، نخس  
  شوند.  ذكر ميگاهي به صورت وابستة پسين » نخستين«و » آخرين« 
   نخستيندورة  

  شمارشي ترتيبي، وابستة پسين

  شود.  صفت عالي اگر كسره بگيرد، تبديل به اسم مي 11

   
  تركيب اضافي)آموزان ( دانش   بهترينِ   (تركيب وصفي) آموز دانش بهترين 

  اليه مضاف  اسم، هسته  هسته  صفت عالي

  شوند.  ها اگر كسره بگيرند، تبديل به اسم مي شاخص 12
                                                             

  1396ي، زمستان ، مجلّة متن پژوهي ادبي دانشگاه علّامه طباطباي»هاي اشاره، پرسشي و تعجبي در متون فارسي تحليل كاربرد و ساختار صفت«مستعلي پارسا غالمرضا، احمد سبحاني و حبيب صفرزاده، . 1
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  آقايِ  معلّم  معلّم  آقا 

  اليه مضاف  اسم،   شاخص
  هسته    

  آيند.  ها به صورت وابستة پسين مي گاهي شاخص 13
  شاه، رضا آقا  ، عليخانكريم  

  گيرد.  يك شاخص ميگاهي اسم، بيش از  14
  ا محمد شهيد دكتر چمران، استاد دكتر حميدي، شيخ ملّ 
اشتباه نگيريد. » …حاج آقا، حاج خانم و «ب مثل هاي مركّ اند، با شاخص موارد فوق را كه دو وابستة پيشين و دو شاخص 

  آيد.  شاخص مركب فقط يك وابسته به حساب مي

  افتد. اليه فاصله مي آيد. و گاهي هم بين مضاف و مضاف ، به صورت ضمير پيوسته مياليه در يك تركيب اضافي گاهي مضاف 15

   
  در حقيقت: دوستم ام.  و آسماني دوست خوب و عزيز

  سازد. آيد و تركيب اضافي مي صفت جانشين اسم، عمالً اسم به حساب مي 16

   
  : تركيب اضافي (در حقيقت: حرف زنِ هنرپيشه) شههنرپي: تركيب وصفي / حرف هنرپيشهزن 

  صفت جانشين اسم  صفت  

مواظبت كننده). گاهي مفهوم » (= پرستار«سازد، چون مفهوم فاعليت دارد؛ مثل  گاهي صفت فاعلي مي» ماضي + ار بن« 17
نوشتار، «ي اسم است؛ مثل (گرفته شده، دربند شده) و گاه» گرفتار«شود كه صفت مفعولي است؛ مثل  از آن حاصل مي» شده«

  ».كردار، گفتار

  اند. مطلقچه وابسته قرار گيرند، صفت بياني  اسم فاعل و اسم مفعول عربي، چنان 18

  مظلوم، انسان حاكممرد  
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