گروه اسمی ـ هسته و وابسته های آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته و یک یا چند وابسته درست می شود .
در گروه اسمی  ،وجود هسته ضروری است اما وجود وابسته ها اختیاری هستند .
کتاب

این کتاب تاریخی

این کتاب

همین دو جلد کتاب تاریخی ایرانی
یک گروه اسمی = وابسته های پیشین  +اسم  +وابسته های پسین
* در گروه اسمی  ،هسته را چگونه پیدا کنیم ؟
 . 1در گروه اسمی  ،اولین اسمی که ( ـِ ) ( نقش نمای اضافه ) داشته باشد  ،هسته است :
همان دوچرخه ی ِ قدیمیِ برادرِ دوستم
ساختمان ِبزرگ ِاداریِ آنجا
رویداد هایِ مهم اجتماعی
* اگر هسته ی گروه  ،نشانه ی جمع داشت  ،نشانه ی جمع  ،جزو هسته نیست .
سه دستگاه خودرو جدید شرکت
چنین تابستان گرم و آزار دهنده
* کدام گزینه هسته ی گروه « همان دو بهترین نمایشگاه های زمستانه ی شهر ما » را نشان می دهد
 ) 1بهترین نمایشگاه

 ) 2نمایشگاه ها  ) 3زمستانه

 ) 4نمایشگاه

« مدارس غیر انتفاعی شهر اهواز »
مدارس

مدرسه

غیر انتفاعی

شهر

 . 2اولین اسمی که « ی » نکره ( ناشناس ) داشته باشد  ،هسته است .
دوستی خوب و مهربان ( « ی » نکره  ،مثل نشانه ی جمع  ،جزو هسته نیست .جزو وابسته هاست)

هسته ی گروه اسمی « مردانی از جان گذشته و فداکار » کدام است ؟
 ) 1مردانی

 ) 2مردی

 ) 3مرد

) 4جان

 .3اگر در گروه اسمی  ،نقش نمای اضافه و « ی » نکره نبود  ،هسته ی گروه  ،آخرین واژه است .
همین سی و سه دانشجو آخرین و بهترین فیلم
* هسته ی گروه اسمی در کدام گزینه  ،درست مشخص شده است ؟
 ) 2کدام قدیمی ترین دانشجویان

 ) 1چند هنرجویِ هنرستان فنی

 ) 3شناسنامه های باطل شده دوران جنگ  ) 4برترین و زیباترین آثار دفاع مقدس ( اثر )
* در متن زیر هسته را در گروه اسمی دوم مشخص کنید :
« دانایانِ فرهیخته یِ هر سرزمینی  ،در کنار دولتمردان اندیشه ورز می توانند منشاء تحوالت
چشم گیری باشند .
درمتن زیر چند گروه اسمی می بینید ؟
« بس حکیمان گفته اند این لحن ها

از دوار چرخ بگرفتیم ما »

ما همه ابنای آدم بوده ایم

از بهشت این لحن ها بشنوده ایم

نغمه ی تنبور و بعضی سازها

اندکی ماند بدان آوازها

* گروه های اسمی به کمک فعل  ،جمله می سازند .
برادران خوب من به نیازمندان شهر رسیدند
* می بینیم که گروه های اسمی  ،وقتی در جمله کنار فعل قرار می گیرند  ،نقش های دستوری می
پذیرند  .مثالً نهاد  ،مفعول  ،متمم و مسند می شوند .
مرد رهگذر کتاب هایِ قدیمی خودش را به دوست من داد .
* در متن زیر  ،هسته ی گروهای اسمی که در نقش بدل و مسند آمده اند ،به ترتیب کدام اند؟
« متأسفانه سه شب پیش راننده ی تراکتور روستایی  ،خواهر زاده ی کدخدا  ،پس از اتمام کارش
 ،به خاطر غفلت و خستگی به شدت مجروح شد » .

در متن زیر هسته ی گروه نهادی و هسته ی گروه مفعولی کدام اند ؟
« یقیناً تالش هایِ فراوانِ مأموران آتش نشانی بعد از رعایت نکات ایمنی  ،آتش وحشتناک
جنگل ها را مهار خواهد کرد » .
* تعداد وابسته های گروه اسمی در کدام گزینه بیشتر است ؟
 ) 1این بهترین تابلوهای قدیمی
 ) 2همان دو جلد کتاب نفیس
 ) 3سی و سه حلقه چاه نفتی حوزه ی جنوب کشورما
) 4زیرک ترین پرندگان مهاجر مناطق سردسیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آشنایی با وابسته های گروه اسمی
وابسته های پیشین  +اسم  +وابسته های پسین
الف ) وابسته های پیشین :
این وابسته ها پیش از هسته می آیند .
 . 1صفت های اشاره :
( این  /آن  /همین  /همان  /چنین  /چنان )  +اسم
* صفت های اشاره ( این  /آن  /همین  /همان  /چنین  /چنان ) تا وقتی صفت اشاره هستند که قبل
از اسم بیایند  .در غیر این صورت  ،ضمیر اشاره هستند نه صفت اشاره .
همین قاره ی پهناور ( صفت اشاره )
همان را می خواهم  (.ضمیر اشاره است و خودش هسته است .در نقش مفعول آمده است )
 . 2صفت پرسشی
اگر پیش از اسم یک واژه ی پرسشی مانند ( چه  /چند  /کدام )  +اسم بیایند  ،صفت پرسشی هستند
چه کتابی می پسندی ؟( صفت پرسشی )

کدام دیوار ِقدیمی ؟( صفت پرسشی )

کدام را می پسندی ؟ ( کدام ،ضمیر پرسشی و هسته ی گروه است و مفعول جمله است ).
به نظر تو بهترین کتاب چه است ؟ ( ضمیر پرسشی در نقش مسند )
 . 3صفت شمارشی :
عدد هایی که همراه اسم می آیند  ،صفت شمارشی هستند .
صفت های شمارشی  2دسته هستند :
 ) 1اعداد اصلی مثل پنج مدرسه  /صد تابلو  /دو گل ... /
 ) 2اعداد ترتیبی نوع اول :
اولین نفر

پنجمین مدرسه ی ناحیه

صدمین جشنواره

