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درس شانزدهم

گروه اسمى )2(
وابسته هاى اسم

صرى است؟ گروه اسمى شامل چه عناِ
جاى هسته را چه واژه اى اشغال مى کند؟

به مثال هاى زىر توّجه کنىد:
1( سىمىن آن انگشتر را پسندىد.
2( سىمىن دو انگشتر پسندىد.

3( سىمىن کدام انگشتر را پسندىد؟
4( سىمىن بهترىن انگشتر را پسندىد.
5( سىمىن انگشتر زىبا را پسندىد.
6( سىمىن انگشتر دىگر را پسندىد.

7( سىمىن انگشتر طال پسندىد.
8( سىمىن همان انگشتر را پسندىد.

در همٔه مثال هاى باال، مفعول گروه اسمى است که از ىک اسم )انگشتر( به عنوان 
هسته و ىک کلمٔه دىگر به عنوان وابسته تشکىل شده است. پس، هستٔه هر گروه اسمى، اسم 
است و اسم ممکن است به صورت گروه اسمى به تنهاىى بىاىد ىا با ىک ىا چند وابستٔه پسىن 
و پىشىن همراه شود. به عبارت دىگر اسم بدون وابسته هم گروه اسمى حساب مى شود.

به گروه هاى اسمى باال توّجه کنىد؛ وابسته اى را که پىش از انگشتر )= هسته( آمده 
است، وابستٔه پىشىن و وابسته اى را که پس از انگشتر آمده است، وابستٔه پسىن مى گوىىم.

وظىفٔه وابسته ها توضىح برخى وىژگى هاى هستٔه گروه اسمى است.
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وابسته ها دو دسته اند. وابسته هاى پىشىن، وابسته هاى پسىن.

فّعالّىت 
با ذکر مثال دربارهٔ اهّمّىت هرىک از عناِصر گروه اسمى گفت وگو کنىد.

وابسته هاى پىشىن
1( صفت اشاره:آن گل، اىن مىزها 

دو کلمٔه »اىن و آن« وقتى همراه با اسمى بىاىند، صفت اشاره   
هستند و اسم همراه آنها موصوف است.

داستان اىن داناىان مردم گرىز، بسىار ماننده است به آن داستان  

 عىسى )ع( که به کوه مى گرىخت. گفتند: »از چه مى گرىزى؟«   
گفت: »از احمق!«

2( صفت پرسشى:  کدام داستان؟ چند کودک؟ چه زمان؟  
و  بىاىند  اسم  از  پىش  وقتى  چه  و  چند  کدام،  واژه هاى     

را برسانند، صفت هستند. پرسشى  
کدام شاعر را مى شناسىد که همچون ناصرخسرو شعر براىش    

سالح مبارزه باشد؟     
چند شاهنامه در کتابخانه موجود است؟     

على چه کتابى در دست داشت؟    

عجب منظره اى! 3( صفت تعّجبى:  چه خانه اى!   
کلمٔه چه وقتـى با اسم بىاىـد و تعّجب را بـرساند، صفت     
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تعّجبى است.کلمٔه عجب نىز در صورت همـراهى با اسم، صفت 
تعّجبى است:

خود  دامن  نمى زند! چه مردانى که در  بازى ها که دست  به چه  تارىخ     

نمى پرورد! آن سو چنگىز و تىمور و اىن روى سّکه محمود تارابى و     
نجم کبرى. عجب حکاىتى است اىن تارىخ!    

4( صفت شمارشى 
ابرىشم  کرم  دوازده  گنجشک،  سه  مثل:  اصلى  اعداد  الف:    شامل:   )1(  
بىست سال تمام هر هفته روزنامٔه نسىم شمال در چهار صفحٔه کوچک     

   
چاپ مى شد و به دست مردم مى رسىد.    

ـُـ مىن« به اعداد اصلى درست   ب: اعداد ترتىبى که با افزودن »      
مى شود: دومىن ستون   

ورود هشتمىن پىشواى بزرگ شىعه، موجى از رضاىت در مىان اىرانىان                    
   

اىجاد کرد.    

5( صفت عالى:  همٔه صفت هاىى که »ترىن« را به دنبال دارند، از اىن مقوله اند:   
فرهنگ، مىؤه بهترىن استعدادها و اندىشه ها و کردارهاى ىک قوم      

است.   
بزرگ ترىن بخش ادبّىات دورٔه مشروطه به مسائل سىاسى      
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روز اختصاص ىافت.    
6( صفت مبهم:  هر، هىچ، همه، فالن در صورت همراهى با اسم، صفت مبهم اند.   
همچنىن چند درصورتى که پرسشى نباشد. هر فرد. هىچ زحمت.      

همه کار. چند گروه. فالن آدم.  
هر شاعرى در دورٔه مشروطه مى کوشىد تا آتش انقالب را    

فروزان تر کند.     
بىش از چند نفر در تاالر سخنرانى حاضر نشده بودند.    

همه  جا را گشتم؛ هىچ  جا را نادىده نگذاشتم اّما اثرى از    

کتاب نىافتم.     
خدمت  در  هرگز  که  داشته  را  حسن  اىن  همىشه  معترض  ادبّىات     

فالن امىر  و وزىر قرار نگرفته است.    

خودآزماىى 
1( به هر ىک از کلمات زىر، وابسته هاى پىشىن مناسب را بىفزاىىد.

مثال: کتاب، اىن کتاب، هر کتاب، چند کتاب، بهترىن کتاب. 
در هر مثال، وابسته هاىى متنّوع و متفاوت به کار برىد.

کودک
کار

نتىجه
داستان

با  نام آنها را بنوىسىد و هرىک را  2( در نوشته هاى زىر وابسته هاى پىشىن را شناساىى کنىد؛ 
پىکان به هسته وصل کنىد.
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 از بررسى در سه اىالت اسالمى و پنج شهر مهم به اىن نتىجه مى رسىم که پس از معاوىه، اىالتى 
که سرنگون شدن رژىم دمشق را مى خواست و براى اجراى اىن منظور اقدام کرد، کوفه بود.

 روزنامٔه »مرد امروز« بزرگ ترىن روزنامٔه اجتماعى زمان خود بوده است.
 »محّمد مسعود« در آن چند روِز اختفاى خود، کوبنده ترىن مقاله ها را در روزنامٔه توقىف شدٔه 
»مرد امروز« به چاپ رساند. اىن شهامت حّتى مخالفان را هم تحت تأثىر قرار داد اّما هىچ کس نمى دانست 

که او دارد چه روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد.
 معلوم نىست آن سخت گىرى آغاز کار و سپس طرح نقشٔه جنگ و اجراى آن با اشارٔه دمشق 
بوده است ىا به ابتکار شخص حاکِم کوفه. شاىد رئىس و مأمور هر دو در آن دخالت داشتند اّما ىک 
نکته را از البه الى گفت و شنودهاى صحنٔه کارزار مى توان درىافت و آن اىن است که مردم کوفه در 

آغاز نمى خواستند حادثه، پاىانى فجىع داشته باشد.
3( زبان انسان را با زبان حىوانات مقاىسه کنىد و شباهت ها و تفاوت هاى آنها را در ىک بند بنوىسىد.
4( از بىن کلمات زىر آنها را که امروزه معنى مفرد مى دهند و دوباره قابل جمع بستن هستند، 

مشخص کنىد. 
وقاىع، جواهر، قصاىد، ارباب، ُاسرا، حور، لىالى، مراسم.
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درس هفدهم

ساده نوىسى

دو نوشتٔه زىر را با هم مقاىسه کنىد:
در پىشاور تقرىباً همه فارسى مى دانند، منتها از فروتنى اىن را اعتراف نمى کنند. اگر از 
کسى بپرسى که فارسى مى داند ىا نه، به فارسى فصىح جواب مى دهد که با کمال تأّسف زبان فارسى 
را نمى داند و از خندٔه ناگهانى ات در شگفت مى شود. من متوّجه شدم که پاکستانى ها برخالف 

ما، اىن طور ناگهانى نمى خندند. آنها آهسته لبخند مى زنند.
محبّت پاکستانى ها نسبت به ما اىرانى ها براى من هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده. 
تکان دهنده از اىن جهت که محبّتشان حقىقت دارد. چرا راه دور بروىم؛ من مى خواستم از ىک 
فروشندهٔ دوره گرد چند تّکه نى شکر بخرم؛ او چون شنىد که من اىرانى هستم، به هىچ عنوان حاضر 

نشد پولش را بگىرد. گفت که من مهمان او هستم و…
٭      ٭      ٭

و پىغمبر ما را ــ علىه الّسالم ــ بر هر که عرضه کردندى، نستدى و گفتندى: » او ىتىم 
است«… پىغمبر را بر حلىمه عرضه کردند، هم نگرفت و گفت: » مرا خود دروىشِى خوىش بس 
است.« تا اىن همه زنان بنى سعد، کودکان را برگرفتند و نىز حلىمه هىچ کودک نىافت و زنان خواستند 
که بازگردند. حلىمه گفت: » من شرم دارم با اىن زنان به راه اندر آمدن. هر کسى کودکى ىافت و 

من نىافتم. بروم و آن کودک ىتىم برگىرم و ببرم تا از آن زنان، بارى، شرم ندارم.«
 پس حلىمه با شوى بىامد سوى عبدالمطلّب و پىغامبر را بپذىرفت و از مادر بستد و دىگر 

روز برفتند.
نوشتٔه اّول اثر ىکى از نوىسندگان معاصر و دومى از تارىخ بلعمى نوشتٔه ابوعلى بلعمى 
اّما هر  با هم اختالف زمانى دارند  به قرن چهارم است. اىن دو نوشته هزار سال  مربوط 

دوساده اند؛ زىرا:
 زباِن هر دو نوشته صمىمى و نزدىک به زبان گفتار است.



 84 

 جمالت کوتاه، ساده و روان اند.
 کلمات و عبارت هاى دشوار و پرتکلّف در آنها دىده نمى شود.

 عبارت ها و کلمات زاىد و به اصطالح »حشو« در آنها دىده نمى شود.
 مقصود دو نوىسنده به خوبى فهمىده مى شود.

هر نوشتٔه ساده اى باىد اىن وىژگى ها را داشته باشد.
اکنون دو نوشتٔه دىگر را با هم مقاىسه مى کنىم:

سرّ، فصول مُشبَع اندىشىده بودم و آن را اصول و فروع و اطراف و زواىا  من براى اظهار اىنِ 
نهاده و مىمنه و مىسره و قلب و جناِح آن را به حقوق صحبت و ممالحت و سوابق اتّحاد و مخالصت 
بىاراسته، و مقّدمات عهود و سواِلف مواثىق را طلىعٔه آن کرده و حرمت هجرت و وسىلت غربت را 
ماىه و ساقه گردانىده و بسىجىدٔه آن شده که بر اىن تعبىه در صحراى مباسطت آىم و حجاب مخافت 

از پىکر مراد بردارم و به ىُمن ناصىت و برکِت معونت تو مظّفر و منصور گردم.
)کلىله و دمنه(

٭      ٭      ٭
علماى بزرگ علم الّنفس پس از تحقىقات و تفحّصات عمىق باألخره از اىن حقىقت مسلّم 
پرده برداشته اند که بىن افراد جامعٔه بشرىّت از نظر لون هاى متفاوت، از لحاظ فراست و هوش و 
قدرت تفّکر، اختالفى در کُنه امر وجود ندارد. َعلٰى   هذا عدم تعادلى که بىن ملل مختلف عالم از 

لحاظ درجات تمّدن مشهود است، صرفاً نتىجٔه مستقىِم اختالف محىط زندگى آنهاست.
نوشتٔه اّول از کلىله و دمنه )قرن ششم( و دومى اثر ىکى از نوىسندگان معاصر است. 
اىن دو نوشته در مقاىسه با دو نوشتٔه گذشته پرتکلّف اند؛ زىرا استفاده از کلمات دشوار در 
اىن نوشته ها سبب شده است که مقصود نوىسنده به راحتى درىافت نشود. نوىسنده در متن 

کلىله و دمنه مى خواهد بگوىد )به اختصار(:
و با هم صمىمى شوىم  که  امىد  اىن  به  رىختم  تو طرح دوستى  با  براى جلب همکارى، 

به ىارى تو به هدف هاى خود برسم.
در اىن نوشته، نوىسنده اصطالحاتى رزمى چون مىمنه، مىسره، قلب، جناح، طلىعه، 
ماىه، ساقه، آراستن، بسىجىدن، تعبىه، صحرا، مظفر و منصور را به کار گرفته و درنتىجه 

نوشته را تکلّف آمىز کرده است. 
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فّعالّىت
متن نامٔه پدرى به فرزند نوجوانش را در پاىان درس بىست و پنجم 
کتاب بخوانىد و وىژگى هاى ىک متن ساده را در آن پىدا کرده، بىان کنىد.

نکات زىر به ما کمک مى کند تا بتوانىم ساده بنوىسىم:
1( سعى کنىم همان گونه که سخن مى گوىىم، بنوىسىم؛ تمرىن تبدىل گفتار به نوشتار 
به ما کمک مى کند در اىن زمىنه مهارت هاى کافى را به دست بىاورىم. زبان نگارش چون 

به زبان گفتار نزدىک شود، روح و تَحّرک بىشترى مى ىابد.
2( اگر مى خواهىد مطلبى را نقل کنىد که از دىگرى شنىده اىد، ابتدا آن را خوب بفهمىد 
و هضم کنىد؛ آن وقت فهمىده هاى خود را به زبان خودمانى بنوىسىد. درصورتى که بخواهىم 
شنىده ها و خوانده هاىمان را با پاره اى از نقل قول ها به سخنان خود وصله بزنىم، خوانندهٔ تىزبىن 

به سرعت پى مى برد که آنچه مى خواند، حرف ما نىست و متعلّق به دىگرى است.
پس هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانى بىان کنىم، در سخن ما صداقت و صمىمّىت 

احساس مى شود؛ زىرا زبان هرچه ساده تر و بى تکلّف تر باشد، صمىمى تر جلوه مى کند.
3( سعى کنىد از جمالت بلند استفاده نکنىد، هرچه جمالت کوتاه تر باشند، مفهوم 
را زودتر و بهتر مى رسانند: مثالً اىن نوشتٔه بلند را مى توان به چند جملٔه کوتاه تبدىل کرد:
رابىندرانات تاگور )1861 ــ 1942( از شاعران بزرگ جهان و از افتخارات هندوستان 
و مشرق زمىن و در شمار معدود افرادى است که از قاّرٔه آسىا جاىزٔه نوبل ادبّىات را درىافت 

کرده است.
رابىندرانات تاگور )1861 ــ 1942( از شاعران بزرگ جهان است. او از افتخارات 
هندوستان و مشرق زمىن به شمار مى رود. تاگور از جملٔه معدود آسىاىى هاىى است که جاىزٔه نوبل 

را در ادبّىات به دست آورد.
4( از تکلّف کالمى و شاخ و برگ دادن بى مورد به مطالب و عبارت هاى فضل فروشانه  
پرهىز کنىم. اىن عبارت هاى متکلّفانه و فضل فروشانه نوشته را دىرىاب مى سازند. شما از 

دو عبارت زىر کدام ىک را مى پسندىد؟
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الف( تا آن  وقت در سّنى خواهىد بود که نخواهىد توانست از امکاناِت مالى خود 
بهره بردارى کنىد.

ب( در آن موقع براى استفاده از پول خود، فرصتى نخواهىد داشت.
البّته گاهى مجبورىم مقصود خود را غىرصرىح و در لفاف کلمات بىان کنىم؛ مثالً 
به جاى اىنکه به پدرى بگوىىم فرزند شما بى تربىت است، مى گوىىم: فرزند شما نىاز دارد که 

احترام به دىگران را طبق موازىن تربىتى فراگىرد.
و  فعل ها  تکرار  تکىه کالم ها،  بى نقش،  و  زاىد  عبارت هاى  و  واژگان  کاربرد  از   )5

اسم ها، صفت ها، کلمه هاى مترادف و جمله هاى معترضه و تو در تو پرهىز کنىد.
6( از کلّى گوىى و ابهام دورى کنىد.

7( در نوشته هاى علمى، بهتر است از آراىه هاى ادبى استفاده نکنىد )← زبان علمى، 
زبان ادبى(. حتى در نوشته هاى ادبى نىز ازدحام آراىه هاى ادبى، شىواىى کالم را از مىان 

مى برد و مقصود نوىسنده در مىان انبوهى از تصاوىر خىالى گم مى شود. 
8( از واژگان و ساخت هاى دستورِى کهن استفاده نکنىد:

ادا تواند کرد ← مى تواند ادا کند
گفته آمد ← گفته شد 

نگهبان دىن تواند بود ← مى تواند نگهبان دىن باشد.
از جاى بشد ← عصبانى شد

با هم بخشى از کتاب »شرح زندگانى من«، نوشتٔه »عبداللّه مستوفى« را مى خوانىم، 
اىن کتاب سرمشقى براى نگارش به شىوهٔ ساده و روان است:

تأّسى جوان هاى طاىفه به من
ىک ماهى بود به مدرسه مى رفتم. ىک روز عصر مىرزا اسماعىل خان، پسرعمو و شوهر 
خواهرم، به منزل ما آمده به من اظهار داشت پسرش مىرزا صادق خان )صادق اعتالء( را ماىل است 
به مدرسهٔ سىاسى بفرستد و از من خواهش کرد که از هر حىث از او مواظبت و براى درس هاى 
گذشته که حاضر نبوده حاضرش کنم. ضمناً  قدرى هم شکاىت از وضع پاره اى مجالس جوان هاى 
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خانواده کرد. بزرگ ترىن مواظبت ها را باىد موقعى به کار برد که اطفال از بچگى خارج شده، 
به جوانى مى رسند. اىن حالت از جهت سن در اشخاص متفاوت است؛ شاىد بعضى ها هم باشند 
که پىر شده و به اىن حالت نرسىده باشند. بچه ها هرقدر باهوش تر باشند، در موقع تحّول از بچگى 
به جوانى، بىشتر به مواظبت احتىاج دارند. باهوش ترىن بچه ها اگر در سن تحّول خودرو بار بىاىد، 
مضرترىن اشخاص خواهد شد. مىرزا صادق خان بسىار باهوش و از ىک سال قبل وارد دورهٔ 
جوانى شده و بسىار الزم بود که هوش اىن جوان به کارهاى علمى و عقلى مصرف شود. مدرسهٔ 
سىاسى بهترىن وسىله براى اىن کار بود. من از هر حىث به مىرزا اسماعىل خان اطمىنان دادم که 
اىن خواهرزاده را مثل برادر مواظبت کنم که از هر حىث خوب از آب بىرون بىاىد. چون زمىنٔه 
ٔ مقّدماتى که مدرسه مى خواست و اندازهٔ دانش مىرزا صادق خان دستم بود،  پذىرفته شدن و اندازه
حاجتى به استعالم قبلى نداشتم. به مىرزا اسماعىل خان گفتم: صادق خان را فردا صبح به منزل 
من بفرستىد که با هم به مدرسه بروىم. از فردا صبح هر روز مىرزا صادق خان به منزل ما مى آمد، 
سواره ىا پىاده با هم به مدرسه مى رفتىم، عصر با هم به منزل برمى گشتىم و تا ىکى دو ساعت از 
شب رفته با هم بودىم. در ىکى دو سه ماه اوّل، عادت دادن اىن جوان به کار منظّم و به خصوص 
فراموشاندن مجالس جوانى ىکى از کارهاى بسىار دقىق و مشکل من بود. ولى بعد از اىن دوره، 
مىرزا صادق خان طرف مذاکرهٔ درسى و کمک کار من شد. همان طورکه من در قسمت عربى و 
ادبى و فقه و حقوق و تارىخ به او کمک مى دادم، او در فرانسه ــ که خىلى از من پىش بود ــ به 
من کمک مى داد. چنان که بعد از ىکى دو دوره امتحان هاى ماهىانه، آقاى صادق اعتالء شاگرد 
دوم شد و ]  اىن رتبه را[ تا آخِر سال دوم حفظ کرد. فقط در امتحان سال سوم و چهارم مىرزا 

اسحاق خاِن رهبر از او جلو افتاد و او شاگرد سوم مدرسه گردىد.
نفر  ما دو  به  نىز  برادرزاده ام  مىرزا على اکبر خان  به مدرسه،  آمدن صادق اعتالء  از  بعد 
تأّسى کرده او هم وارد مدرسه شد. ولى پس از ىک ماه تحت تأثىر مىرزا محمدعلى خان برادر 
بزرگ ترش واقع شد و از مجالس تفرىح جوانى و ساىر تفرىحات خانوادگى نتوانست صرف نظر 

کند و مدرسه را ترک گفت.
       )شرح زندگانى من، عبدالّله مستوفى، ج 2، ص 75(
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بىاموزىم

دو ردىف کلمات زىر را با هم مقاىسه کنىد:
الف( مرِغ سعادت، ظرِف بزرگ، شکِل ساختمان، دسِت راست

ب( هماِى سعادت، بوِى گل، نماِى ساختمان، پاِى برهنه
1( در کلمات ردىف »الف« فقط نقش نماى اضافه به کار رفته است؛ 
چون کلمات »مرغ«، »ظرف«، »شکل« و »دست« که مضاف ىا موصوف هستند، 

به حرف صامت ختم شده اند )غ، ف، ل، ت…(.
2( در کلمات ردىف »ب« عالوه بر نقش نماى اضافه حرف مىانجى »ى« 
 ىا  نىز به کار رفته است؛ چون کلمات »هما«، » بو«، »نما« و »پا« که مضاف 

موصوف هستند، به مصّوت »آ« و »او« ختم شده اند.
نقش  فقط  به »صامت« ختم شود، در حالت اضافه  کلمه اى  اگر  پس 
نماى  اضافه مى گىرد و اگر به »مصّوت« هاى باال ختم شود عالوه بر آن، به 

»ى« مىانجى نىز نىازمند است.

خودآزماىى
1( جمالت بلند زىر را به دو ىا چند جمله تبدىل کنىد.

 ىکى از بهترىن و مؤثّرترىن وساىل کسب مهارت در انواع نوشتن، خواندن مطالب گوناگون 
علمى، ادبى، هنرى، فلسفى و دىنِى آموزنده و آگاهى دهنده براى استفاده در مواقع گوناگون است.

 در هنگام مطالعه باىد مطالب مورد نظر را به دّقت مورد بررسى و تجزىه و تحلىل قرار داده و 
نکات مهم را ىادداشت و گردآورى نماىىم.

2( مقصود نوشتٔه زىر را به طور ساده و در دو سطر بنوىسىد.
 چون اىزد ــ تعالى  ــ نگارنده را از کمال عناىت خوىش، توفىق مطالعه در آثار جاودانى و 
کلمات آسمانِى خداوندگاِر راستىن و جاِن جهان معرفت، موالنا جالل الّدىن محّمد مشهور به مولوى، 
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کرامت فرمود و اىن موهبت عظىم را ارزانى داشت، در مّدت بىست و دو سال که با اىن توفىق هم آغوش 
بود، همواره در تدبّر ابىات مثنوى معنوى دچار مشکل مى گردىد و براى حّل آن دست در دامان شارحان 
رموز و مفّسران دقاىق آن نامٔه الهى مى زد و به مدد هداىت و راهنماىى آنان، بعضى از آن عقده ها گشاىش 

مى پذىرفت و بسىارى نىز همچنان در پردٔه ابهام و غموض نهفته مى ماند.
)مقّدمٔه کتاب فىه ما فىه(

3( به جاى واژگان زىر، برابرهاى مناسب بنوىسىد.
 کاندىدا      مستعمل 
 سوبسىد         کوپن 

4( داستان زىر را به نثر سادهٔ امروز بازنوىسى کنىد.

سه کشتۀ آز

در روزگار عىسى )ع(، سه مرد در راهى مى رفتند. فراگنجى رسىدند. گفتند: ىکى را بفرستىم تا 
ما را خوردنى آورد. ىکى را بفرستادند. آن مرد بشد و طعام بخرىد، با خوىش گفت: مرا باىد زهر در اىن 

طعام کردن تا اىشان بخورند و بمىرند و گنج به من ماند.
آن دو مرد دىگر گفتند: چون اىن مرد بازآىد و طعام بىاورد، وى را بکشىم تا گنج به ما بماند. چون 

او بىامد و طعام زهرآلود بىاورد، وى را بکشتند. پس طعام بخوردند و هردو بمردند.
عىسى )ع( آنجا بگذشت با حوارىان. گفت: بنگرىد که چگونه هر سه مرد از بهر وى کشته اند و وى 

از هر سه بازمانده.
و اىن پندى است بر جوىندگان دنىا از دنىا.

)نصىحة الملوک، محّمد غّزالى(
5 ( با استفاده از صفت هاى تفضىلى ارشد، اعلم، افضل براى هرىک جمله اى مناسب بنوىسىد.
6 ( دو جمله بنوىسىد که در ىکى کلمٔه »چند« صفت مبهم و در دىگرى صفت پرسشى باشد.

7 ( کلمات »فالن، عجب، همه، هىچ و هر« را در جمله هاىى جداگانه به عنوان صفت پىشىن به کار 
برىد.
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گروه اسمى )3(
وابسته هاى پسىن

وابسته هاى پسىن عبارت اند از:
1( نشانۀ نکره:       ى پس از اسم عام:مردى آمد و کتابـى خرىد.

2( نشانۀ جمع:        ها،ان، ىن، ات، ون: خانه ها،مردان، مؤمنىن،استحکامات،  
   اطاّلعات، انقالبّىون    

3( صفت شمارشى 
    ترتىبى )2(: 

هفت خان رستم به پاىان مى رسد. مى بىنىم که در خان دوم مقاومت،               

در خان سوم زورمندى، در خان چهارم تأىىد اىزدى، 

باز                 هفتم  و  ششم  خان  در  و  چاالکى  و  تدبىر  پنجم  خان  در 

زور بازو و جسارت او به کار مى افتد و او را پىروز مى گرداند.
4( مضاٌف الىه: در گروه اسمى، هرگاه پس از هسته، کسره بىاىد و سپس اسمى1 
و  را مضاٌف الىه مى خوانىم؛ مضاف هسته  اّولى را مضاف و دومى  قرار گىرد،  دىگر 

مضاٌف الىه، وابسته است2.
1ــ ىا هر چه در حکم اسم باشد.

2ــ وقتى ضمىرهاى پىوسته، مضاٌف الىه واقع مى شوند، نقش نماى اضافه ندارند. مانند: کتابم )به درس ضمىر 
مراجعه کنىد.(

اعـداد ترتىبى که بـا افزودن ـُـ م به اعـداد اصلی ساخته 
مى شوند:

درس هجدهم
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در گروه اسمى، هرگاه پس از هسته، نقش  نماى اضافه بىاىد،  5( صفت بىانى: 
                             واژٔه بـعد ــ اگـر اسم، ضمىـر ىـا صفت شمارشى نـباشد ــ 

                             صفت بىانى است. هستٔه اىن گروه اسمى را موصوف مى نامىم.

 جز صفت شمارشى ترتىبى )2(، ساىر صفت هاى پسىن، بىانى اند.1

صفت بىانى معموالً پسوند »تر« مى پذىرد: آسمان   آبى تر 
مضاٌف الىـه پسوند »تر« نمـى پذىـرد: کتاب جغرافى

موصوف   معموالً »ى « نکره مى پذىرد:کتابى خواندنى
مضاف »ى« نکره نمى پذىرد: کتاب على

فّعالّىت
پسىن  وابسته هاى  با  را  پىشىن  وابسته هاى  مثال  با ذکر 
مقاىسه کنىد و دربارهٔ جاىگاه آنها درگروه اسمى گفت وگو کنىد.

1ــ واژه هاىى مثل »چندم« و »دىگر« مستثنا هستند.

ـ اسم اسم ــِ  

مضاف ٌالىه مضاف 

ـ جغرافىا کتاب ــِ  

ـ صفت اسم ــِ  

وابسته هسته 
ـ آبى آسمان ــِ  

ىک:

دو:
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پر کاربردترىن صفت هاى بىانى به شرح زىر است:
1( بىانى ساده: روشن، خوب، عاقل، کوتاه

         الف( بن مضارع + ـَـ نده: گوىنده، شنونده، رونده  
2( فاعلى:        ب( بن مضارع + ا: بىنا، گىرا، شنوا 

            پ( بن مضـارع + ان: گرىـان، خندان )تعداد صفت هـاى »ب« و     
     »پ« اندک است(       

بن ماضى+ ـه، ه )= e(: دوخته، شکسته، بسته، گشوده 3( مفعولى: 
مصدر + ى = خوردنى، نوشىدنى، دىدنى 4( لىاقت: 
اسم + ى = آسمانى، نىلوفرى، محّمدى 5( نسبى: 

٭ ٭ ٭
اگر بخواهىم گروه اسمى را با نمودار نشان دهىم، به اىن شکل مى نوىسىم:

پسر خوب

وابستههستهوابستههستهوابستههسته

چند کتابستارۀ زهره

ـِـ                   خوب ـِـ                زهرهپسر                چند                                    کتاب ستاره               

اگر وابسته ها بىش از ىکى باشد، آنها را به اىن صورت نشان مى دهىم:

چند کتاب تارىخی اىن چهار کتاب

وابستهٔ ٢هستهوابستهٔ ١

 صفت بىانیاسمصفت مبهم

چند                  کتاب                 تارىخی

هستهوابستهٔ ١ وابستهٔ ٢

اسم صفت شمارشیصفت اشاره

اىن                   چهار                   کتاب
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بىشتر وابسته هاىى را که ىک ىا چند تا از آنها مى توانند همراه هسته بىاىند، در جدول 
زىر مى بىنىد.

صفت 
اشاره

صفت 
پرسشی

صفت 
تعّجبی

صفت 
شمارشی 1

صفت 
عالی

صفت 
مبهم

نشانٔه هسته
نکره

نشانٔه 
جمع

صفت 
شمارشی 2

مضاٌف 
الىه

صفت 
بىانی

بىاموزىم

با مقاىسٔه دو جملٔه زىر، بگوىىد کدام ىک درست است؟
الف( چگونه مى توانىم بر سرعت مطالعٔه خود بىفزاىىم؟

ب( آىا چگونه مى توانىم بر سرعت مطالعٔه خود بىفزاىىم؟ 
توضىح آنکه:

1( جملٔه »الف« درست است؛ زىرا با وجود صفت پرسشِى »چه«، نىازى 
به آوردن کلمٔه »آىا« نىست و جمله کامل است.

2( کلمٔه »آىا« در جمله اى مانند »آىا کتاب را خوانده اىد؟« درست به کار 
رفته و جمله را پرسشى کرده است اّما در جملٔه »ب« و جمالتى از اىن قبىل 

چه طور؟ توضىح دهىد:
 آىا کىْ مسافرت کنىم؟

 آىا کجا براى اقامت مناسب تر است؟
 آىا چه اتّفاقى ممکن است بىفتد؟ 

 و …
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خودآزماىى
1( نمودار اىن گروه هاى اسمى را رسم کنىد.

اىن چهار دانش آموز زرنگ، کدام کتاب تارىخ؟، همىن دو خانٔه ىىالقى، هر هفت روز هفته
2( براى هر ىک از نمودارهاى زىر، سه گروه اسمى مثال بىاورىد.

3( از بىن کلمات زىر صفت هاى بىانى را مشّخص کنىد و براى هر کدام، ىک موصوف بنوىسىد.
پنجم، گرفتنى، هوشمند، سنجىده، جالب، اخالقى، دانا، خوب، کوشا، مؤّدب، طالىى، زىبا، 

گسسته، زىرک، دىگر، تارىخى
4( مانند نمونه جدول را تکمىل کنىد. )توّجه داشته باشىد که صفت هاى فاعلى سه گانه از همٔه 

فعل ها ساخته نمى شود(.

پبصفت فاعلی الفبن مضارعفعل
روانروارونده رورفت

3( مى دود 2( گرفته است  1( خورد 
6( مى دانند 5( داشت  4( سوخت 

8( گذشت  7( گرىست 

5 ( در ىک نوشتٔه ساده و صمىمى، »مادربزرگ« ىا »پدربزرگ« خود را وصف کنىد.
6 ( براى کلمات زىر ىک صفت و ىک مضاٌف الىه مناسب بنوىسىد.

 شهر بزرگ، شهر دامغان       شهر ........ مثال: 
 درىا ........         
 سىنى ........          
 انشا  ........         

   فعل     بن مضارع       صفت فاعلى الف      ب        پ  
             رونده               روا      روان رفت           رو 

هستهوابسته وابسته

اسمصفت اشاره  صفت شمارشی

وابسته وابستههسته

صفت اسم

گروه اسمیگروه اسمی

مضاٌف الىه 

     …                     …                  …      …                     …                  …
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درس نوزدهم

خاطره نوىسى / ىادداشت روزانه

آىا گمان مى کنى وجود ناچىزى هستى؟ حال آنکه
  در تو، جهان بزرگ پىچىده و خالصه شده است.  
امام على )ع(
 انسان انبان کوچک و حقىرى از رازهاست.

 آندره مالرو
»دىروز به مأمور خرىد گفتم که اىن دفترچه را از نوشت افزارفروشى براىم بخر. شاىد اىن 
هم از هوس هاى بّچگانه اى باشد که به بىمارها دست مى دهد. بعد معلوم خواهد شد. از نامه هاىى 
که به دىگران نوشتم، متوّجه شدم که با نوشتِن افکارم احساس نوعى آسودگى مى کنم. تا حاال، در 
زندگى، دفتر ىادداشت روزانه نداشته ام. دىگر خىلى دىر شده است! نه، قصدم نوشتن خاطرات 
نىست بلکه هر وقت مىلم کشىد، فکرهاىى را که در ذهنم مى جوشد، روى کاغذ مى آورم. مسلّماً 
براى حالم مفىد است. نوشتن نجاتم مى دهد.از پنجشنبه تا امروز حالم بهتر است؛ به مجّرِد اىنکه 

کمتر رنج مى کشم، همه چىز به نظرم خوب و زىبا مى آىد.…«
)خانوادهٔ تىبو، روژه مارتن دوگار، ترجمٔه ابوالحسن نجفى(

قطعه اى که خواندىد از ُرمان »خانوادٔه تىبو« است. قهرمان ُرمان، پزشک جوانى 
است که در جنگ بىن الملل اّول زخمى شده و از وقتى که در بىمارستان بسترى شده با ثبت 
وقاىع و حوادث گذشته و نوشتن نامه هاى دوستانه، خاطرات خود را زنده نگاه مى دارد.

٭ ٭ ٭
خاطره نوىسى عام ترىن و صمىمانه ترىن نوع نوشتن است. براى نوشتِن خاطره هىچ 
قىد و محدودّىتى نىست. خاطره نوىسى سبب مى شود که از مراحل و اىّام زندگى آثارى 
جاندار و روشن  بر جاى بماند. خاطرات تلخ و شىرىن زندگى، پىروزى ها و شکست ها، 
عواطف و احساسات، تجربّىات تکرار ناشدنى، حوادث اىّام و… با نوشتن ثبت و ماندگار 
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نگاه  بنابراىن زنده  پر مى سازند.  را  آدمى  پىمانٔه حىات  مى شوند. زىرا همىن ها هستند که 
برابر چشم دل مجّسم  داشتن اىن حوادث، بسىار مغتنم است. وقتى گذشتٔه خود را در 
مى کنىم، هم عبرت مى گىرىم و هم پى مى برىم که غم و شادى در گذر است و آنچه مى ماند، 

دست آوردهاى ماست.
نوىسندگانى را سراغ دارىم که خاطراتشان، پرارزش ترىن آثار به جا مانده از آنهاست. 
اىن خاطرات به اىن دلىل ارزشمندند که برگزىده و دست چىن شده اند. تکرار در آنها نىست،  
براى دىگران قابل فهم  است و حالت شخصى ندارند. زبان آنها گرم و صمىمى است، شىرىن 
و عبرت انگىز هستند  و… . نمونٔه زىر از کتاب »روزها« اثر دکتر محّمد على اسالمى ندوشن 

انتخاب شده است:
»مرا به کالس پنجم بردند. مسىرى که از خانه به مدرسه مى پىمودم، هر روز همان بود. 
کوچه هاى خاکى، خانه ها با دىوارهاى بلند، دوچرخه ها که ِدِلنگ ِدِلنگ، زنگ زنان از کنار ما 
مى گذشتند و پىاده ها که گىوه بر نوک پا، ُشل ُشل راه مى رفتند. خشکى هواى شهر رخوتى 
در فضا مى نهاد. نه تنها انسان ها و جاندارها، حّتى درخت ها و گىاه ها هم از کم آبى، شاخه هاى 
خود را آوىخته نگاه مى داشتند و گنجشک ها با نوک باز بر شاخه ها چرت مى زدند. دبستان ما 

در محلّه اى بود که تعدادى درخت، و جوى آب خشکىده اى داشت.
در کالس پنجم، ما بىست و چند نفر بودىم. معلّم ما با آنکه جثٔه کوچکى داشت، با جذبه 
وارد کالس مى شد. چشم هاى بّراق عسلى رنگ داشت؛ روِى سرِخ تراشىده، حدوِد سى ساله 

و چنان که مى گفتند تازه داماد بود.
مىز معلّم، دِم دِر ورودى، بر سکوى چوبى اى که نىم مترى از کف کالس بلندتر بود، استقرار 
داشت. او از در که وارد مى شد، با چاالکى، هىکل ظرىف و تمىز خود را پشت مىز قرار مى داد 
و با اندکى اخم ــ که گوىا آن را براى تسلّط بر کالس الزم مى دىد ــ درسش را شروع مى کرد.
با دو احساس متفاوت، ىکى شوق و دىگرى نگرانى از تازگى ها آغاز  کالس براى من 

گشت. همه چىز ِ گرداگردم ناشناس بود: معلّم، بچه ها، محىط …«
نوىسنده در اىن خاطره به ترسىم و توصىف دىده هاى خود در مسىر مدرسه، کالس 

درس و معلّم پرداخته است.
٭ ٭ ٭

نوشته، شنىدن ىک  از ىک  پذىرفتن  تأثىر  باشد؛  همه چىز مى تواند موضوع خاطره 
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سخن، دىدن ىک فىلم، بروز ىک حادثه، فکرى که در زمانى خاص ذهن ما را به خود مشغول 
کرده است، اعمال و رفتار دىگران، صحنه ها و دىده هاى هر روز، عجاىب و غراىب، آنچه 
در سفر ىا گردش علمى دىده اىم، موضوع ىک کالس درس، اخبار مّهم  رادىو، تلوىزىون، 
مطبوعات، وصف خصوصّىاِت روحى و جسمِى دوستان، وصف اماکن تفرىحى، زىارتى، 
بناهاى تارىخى، نقد ىک کتاب ىا معّرفى آن، ثبت ىک شعر زىبا، اندىشه ها و آرزوها، مشاجره  

با دوستان، گفتاِر درونى، مناجات، بىان خواب، شرح بىمارى و… 
فقط دّقت داشته باشىد در ثبت وقاىع »جدول ضربى« عمل نکنىد؛ ىعنى الزم نىست 
مواردى را که هر روز  براى شما رخ مى دهد، هفت بار تکرار کنىد و بنوىسىد؛ مگر آنهاىى 

را که از وىژگى ىا اهّمّىتى برخوردار باشند.
ىادداشت ها گاه کوتاه و گاه بلند هستند و از نظم منطقى خاّصى پىروى نمى کنند؛ اّما 
به هر حال، محتواى آنها باىد اثربخش باشد و در خواننده هم حّسى پدىد آورد. خاطرات 
مى تواند بىان کنندٔه تجربّىات روحانى نوىسنده باشد. به اىن نوشته از خاطرات مناسک حج 

توّجه کنىد:
»… به من حالتى دست داد که بى اختىار اشک مى رىختم. خود را در حضور خداوند 
مى دىدم با همٔه گناهان و تقصىراتم: سرافکنده و شرمسار. به عمرم آن چنان حالتى به من دست 
بودند  نکرده  و  بودند  بود. فرصت را غنىمت شمردم و همٔه کسانى را که سفارش کرده  نداده 

ىکاىک، به ىاد آوردم و براىشان دعا کردم.
در طواف، چند بار حالتى عجىب بر من عارض شد. همه حْوِل محورى واحد مى گشتىم؛ 
ٔ احرام،  نقشى از کاىنات داشت. همه همدل با توّجه به ىک قبله، به خداى ىکتا. بنده با لباس ساده
پاِى برهنه، فارغ از هر تکلّف و تعّىن، در پىشگاه خدا حضور ملموس پىدا مى کند: روحانىّتى 
که نظىر آن را در هىچ فرصت دىگرى نمى توان تجربه کرد.… با دل پاک و خشوع تمام دعا 
مى خواند و من هم با او. پاها لگد مى شد. انبوه جمعّىت فشار مى آورد. ولى انگار نوه ام پاىم را 

لگد مى کند؛ نه ناراحت مى شدم نه احساس درد مى کردم…«

فّعالّىت
با توّجه به مطالب باال سه نفر از دانش آموزان هرکدام خاطره اى را بىان نماىند.
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براى نوشتن خاطره و ىادداشت روزانه بهتر است رئوس مسائل مهّمى را که در طول 
روز براىتان پىش آمده ىادداشت کنىد تا در پاىان روز و در فرصتى مناسب آنها را بنوىسىد. 

در نوشتن ىادداشت، مى توانىد از شىوهٔ طرح سؤال نىز استفاده کنىد:
امروز چه حادثٔه مهّمى براىم اتّفاق افتاد؟

با چه کسانى برخورد داشتم؟
چه مطلب مهّمى ىاد گرفتم؟

با چه کتاب تازه اى آشنا شدم؟
 و …

خاطره نوىسى نوعى تمرىن نگارش است. خاطره نوىسى به ما فرصت مى دهد تا از 
آنچه آموخته اىم، به خوبى استفاده کنىم؛ وصف، ساده نوىسى، مقاىسه، خالصه بردارى و…
پس اگر تاکنون دفتر ىادداشتى تهّىه نکرده اىد، بى درنگ از همىن امروز، خاطرات 
هر روز خود را ثبت کنىد. خاطرات هر هفته و هر ماه خود را با هم مقاىسه کنىد و ببىنىد تا 
چه اندازه در نوشتن پىشرفت داشته اىد . به اىن ترتىب گنجىنه اى گران بها از »پىمانٔه اىّاِم« 

خود را نىز گرد آورده اىد.
اعتمادالّسلطنه«  خاطرات  »روزنامٔه  روزانه،  ىادداشت  و  خاطره  نمونه هاى  از  ىکى 
بر شاه مى گذشت،  که  را  بود، شرح وقاىعى  ناصرالّدىن شاه  انطباعات  او که وزىر  است. 

هر روز مى نوشت. در آغاز خاطرات او مى خوانىم:
» به جهت شروع روزنامه )خاطرات روزانه(، انتظار موقعى ] معىّن [ الزم نىست که ابتداى 
سال باشد ىا بعد از اتّفاق عمده ىا مقّدمهٔ سفر بزرگى باشد. هر وقت شروع کردى خوب است. مثالً 
ُغّرهٔ )اّول( جمادى الثّانى را که فرداست منتظر نمى شوم؛ از امروز که 29 جمادى االول 1292 

هجرى قمرى است شروع مى کنم تا کى تمام شود«.
)روزنامٔه خاطرات اعتمادالّسلطنه(

ىادداشت هاى اعتمادالّسلطنه تا پنج روز قبل از مرگش ادامه ىافت و در 1216 صفحه 
چاپ شد. شما نىز مى توانىد با خواندن نمونه هاىى از ىادداشت هاى روزانٔه خوب، در اىن 
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کار مهارت الزم را به دست بىاورىد1.

خودآزماىى
1( خاطرات ىک هفتٔه خود را به طرىق طرح سؤال جمع آورى و بازنوىسى کنىد.

2( با مطالعٔه ىکى از منابع معّرفى شده، بنوىسىد نوىسندٔه آن، خاطرات خود را چگونه آغاز کرده 
است.

3( از پدر ىا مادر خود بخواهىد ىکى از خاطرات خود را براى شما نقل کنند. آن را در دفترچٔه 
خاطرات خود بنوىسىد.

4 ( براى هر ىک از نمودارهاى زىر دو گروه اسمى مثال بىاورىد.

             گروه اسمى                             گروه اسمى

  وابسته        هسته      وابسته        هسته           وابسته           وابسته

         صفت مبهم     اسم     صفت بىانى          اسم        نشانهٔ نکره      صفت بىانى

.....           .....         .....       .....       .....      .....            

1ــ نمونٔه چند کتاب ىادداشت و خاطره براى مطالعٔه بىشتر:
 آن روزها، طه حسىن، ترجمٔه حسىن خدىوجم، تهران، سروش 1363

 آن سال ها، محّمدجعفر ىاحّقى، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1371
 سرگذشت زندگانى من، عبداللّه مستوفى، 3 ج، انتشارات زّوار
 روزها، محّمدعلى اسالمى ندوشن، انتشارات ىزدان، 1370

 سرگذشت من، مهاتما گاندى، ترجمٔه مسعود برزىن، انتشارات بهجت، 1366
 رمادى هفت )خاطرات آزادگان(، انتشارات جهاد سازندگى

 تّپٔه برهانى، حمىدرضا طالقانى، انتشارات واحد تبلىغات و انتشارات سپاه پاسداران
 بخاراى من اىل من، محّمدبهمن بىگى، انتشارات آگاه، 1363

 سىاحت شرق، آقا نجفى قوچانى، انتشارات امىرکبىر
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درس بىستم

ضمىر

»احمد از برادرش دو سال کوچک تر بود. آنها در ىک مدرسه، درس مى خواندند. 
او و برادرش هر دو، خىلى خوب مى نوشتند. احمد گاهى نوشته هاىش را با شور و شادى 
در کالس مى خواند و مورد تشوىق دىگران قرار مى گرفت. همه، او را دوست داشتند.«

واژه هاى مشّخص شده در نوشتٔه باال را ضمىر مى نامىم.
ضمىر به جاى اسم ىا گروه اسمى مى نشىند و از تکرار آنها جلوگىرى مى کند. گروه 

اسمى اى که ضمىر به جاى آن مى نشىند، مرجع نام دارد.
احمد از برادرش )= احمد( خواهش کرد که در انجام تکلىف هاىش )= احمد(، او را 

)= احمد را( راهنماىى کند.

انواع ضمىر

ضمىرها را در انواع زىر دسته بندى مى کنىم:
1( ضمىر شخصى
2( ضمىر مشترک
3( ضمىر اشاره

4( ضمىر پرسشى
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1( ضمىر شخصى
ىا گروه اسمى مى شود و شش شخص دارد: اىشان  ضمىر شخصى جانشىن اسم 

آمدند: من نشستم. او رفت.
ضمىر شخصى داراى دوگونه است: جدا و پىوسته.

ضمىرهاى جدا به واژه هاى دىگر نمى پىوندند: او را صدا زدىم.
ضمىرهاى پىوسته به واژه هاى دىگر مى پىوندند: کتابش را پس دادى؟

جدول ضمىرهاى شخصى

ضمىرهاى پىوستهضمىرهاى جداشخص
ـ م      منگوىنده ـَ     ـ
ـ ت      توشنونده ـَ     ـ
ـ ش      اودىگرى ـَ     ـ
ـ مان      ماگوىندگان     ــِ
ـ تان      شماشنوندگان     ــِ
ـ شان      اىشاندىگران     ــِ

فّعالّىت
گفت و گو کنىد:

ضمىرهاى شخصى جدا را در زبان فارسى و عربى با هم مقاىسه کنىد.

2( ضمىر مشترک
به کار مى رود:  لفظ مشترک  با  براى هر شش شخص  که  آن است  ضمىر مشترک 

خود، خوىش، خوىشتن
»سنجر که َمِلک مشرق خوانده مى شد، خود کودکى نابالغ بود.«

به جاى خود، در نوشته هاى ادبى، خوىش و خوىشتن هم کاربرد دارد:
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»سنجر، خراسان را در دست غالمان، وزىران و ترکان خوىش واگذاشته بود.«
ضمىر مشترک خود بىشتر همراه با ضمىرهاى شخصى پىوسته مى آىد:

خودشان خودتان  خودمان  خودش  خودم       خودت 
3( ضمىر اشاره

واژه هاى اىن و آن ضمىر اشاره اند که به ترتىب براى نزدىک و دور به کار مى روند و 
مانند اسم ها جمع بسته مى شوند:

جدول ضمىرهاى اشاره

    جمعمفرد
اىنان، اىنهااىناشاره به نزدىک
آنان، آنهاآناشاره به دور

4( ضمىر پرسشى
تمام واژه هاىى که جانشىن اسم مى شوند و براى پرسش به کار مى روند، ضمىر پرسشى  

هستند و مهم ترىن آنها عبارت اند از:
که ، چه ، کدام ، کجا ، چند ، کى

تفاوت ضمىر پرسشى و صفت پرسشى:
صفت پرسشى وابستٔه اسم است و همراه آن مى آىد:   کدام لىوان را مى خواهىد؟
ضمىر پرسشى جانشىن اسم است و به جاى آن مى آىد:   لىوان را مى خواهىد؟
               کدام را مى خواهىد؟      
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بىاموزىم

خودآزماىى
1( در جمله هاى زىر به جاى ضمىرهاى شخصى جدا، ضمىر پىوسته بىاورىد و به جاى ضمىرهاى 

پىوسته، ضمىرهاى شخصى جدا به کار ببرىد.
 مثال: لباسم کجاست؟ ← لباس من کجاست؟

 کتاب هاى شما را به امانت برده ام.
 برادر اىشان آمده بود و سراغ شما را مى گرفت.

 خّىاط هنوز لباسش را حاضر نکرده است.
 به خوابى عمىق فرو رفته بود؛ چنان که هرچه او را صدا مى زدند، جواب نمى داد.

 نگاهتان مى کردند.
 خودت هم او را دىدى؟

جمله هاى زىر را با هم مقاىسه کنىد. به نظر شما کدام ىک درست است؟
الف( آن  قدر مطلب را براىش تکرار کردم که به قول معروف زبانم مو 

درآورد.
ب( آن قدر مطلب را براىش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم.

با اندکى دقت درمى ىابىم که: 
جملٔه »الف« درست است؛ زىرا بعد از »به قول معروف« باىد نمونه اى 
از َمثَل ها، حکمت ها و سخنان برجسته بىاىد نه ىک مطلب معمولى. »مو در 
آوردن زبان« به معنِى بىش از حد دربارٔه چىزى سخن گفتن است. اىن کناىه 

مى تواند ىک »قول معروف« تلّقى شود.
مى توانىم جملٔه »ب« را به اىن ترتىب اصالح کنىم:
آن قدر مطلب را براىش تکرار کردم که خسته شدم.
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 اگر او را ببىنى، مى شناسى؟
 داستانى را که خوانده بود، براى ما تعرىف کرد.

2( در نوشتٔه زىر، ضماىر و مرجع آنها را مشّخص کنىد.
در گرما گرم فراگىرترىن نبرد اىرانىان و تورانىان، رستم به کمک اىرانىان مى شتابد. اشکبوس کشانى عرصه را بر 
اىشان تنگ کرده و آنها را به ستوه آورده است. چشم امىد همه به اوست اّما رخش، ىاور بزرگش خسته است و پهلوان، 
ناگزىر پىاده به جنگ حرىف مى شتابد. از گرز و کمند و نىزه خبرى نىست. تن پىلوار رخش بود که آنها را مى کشىد. 
رستم تىرى چند به بند کمر مى زند و راهى مىدان مى شود. کشانى مغرور، آهنگ بازگشت دارد که رستم نهىبش مى زند 

که هماوردت آمد، برمگرد. اشکبوس ناباورانه مى نگرد و نام و نشان وى را مى پرسد.
رستم مى گوىد: »نامم را پرسىدى؟ مادرم، نامم را مرِگ تو نهاده است.«

3( در جمله هاى زىر، در صورت امکان ضمىرهاى مشترک را به ضمىر شخصى و ضمىرهاى 
شخصى را به ضمىر مشترک تبدىل کنىد.

مثال: )اىن کار را خودش انجام داد ← اىن کار را او انجام داد.(
 پدر هر شب که به خانه برمى گردد، از کارش صحبت مى کند.

 نباىد به هر نامالىمى از دوستان خود برنجىد.
 خودش اىن مطلب را به شما گفته است؟

 حرف آخرتان را بگوىىد.
 کارتان را که تمام کردىد، به دوستانتان هم سرى بزنىد.

 آىا اىن کتابِ خودش بود؟
4( ىکى از خاطرات دوران کودکى خود را در سه بند بنوىسىد.


