
 

 

 شناخت وراه مفعول

 . شود می تقسیم گزاره و نهاد بخش دو به جمله دانیم می

 و گزاره ی باره در خواهیم می درس این در.   دادیم توضیح قبل ی جلسه در نهاد ی باره در        

 . کنیم بحث آن مختلف اجزای

 

 می جزئی چهار حد ترین بیش ودر جزئی دو خود حد   ترین کوچک در جمله  فارسی زبان در      

 . باشد

 

 . دارد نیاز نهاد به فقط  آن فعل یعنی است ناگذر ها آن فعل:  دوجزئی های جمله     

 

 . است(  فعل) درخشد می    و(    نهاد) خورشید.    درخشد می  خورشید: مثال

 

 نمی جمله اصلی اجزای  جزو که  است قیدی متمم ویا قید  بیاید جمله این در دیگری اجزای اگر

 . باشند

 

 (فعل) درخشد می ،(    نهاد) خورشید.   درخشد می زیبایی به آسمان در  خورشید:  مثال

 

 . است(  قید) زیبایی به  و(   قیدی متمم)  آسمان در

 

 خندیدن – جوشیدن – پژمردن – پریدن  - تابیدن - باریدن:  از عبارتند ناگذر های فعل  ترین مهم   

 ...  . و رفتن– آمدن – مردن – لرزیدن – گریستن – شکفتن – روییدن – دویدن – درخشیدن –

 

 نیاز دیگری جزء به نهاد بر عالوه  یعنی است هاگذرا جمله نوع این فعل:  جزئی سه های جمله    

 : عند نو سه جزئس سه های جمله ،پس باشد مسند یا متمم ، مفعول است ممکن که دارند

 

 . دارد نیاز هم مفعول به نهاد غیراز به فعل ها جمله این در:  مفعول با جزئی سه های جمله   -1



 

 

 

 ( فعل) خرید  و(   مفعول)  داستان کتاب ،یک(  نهاد) دوستم.   خرید داستان کتاب یک دوستم:  مثال

 

 : مفعول ی نشانه  

 

ه است مفعول ی نشانه که«  را»  نمای نقش به باید جمله در مفعول یافتن برای        که  کنیم توج 

 مفعول ی نشانه«  را»   جمله این در.    دارم دوست را مادرم من:   مثال.  آید می مفعول از بعد

 و است

 

 با باید صورت آن در آید نمی درجمله «را»  نمای نقش  اوقات گاهی.    باشد می مفعول«  مادرم »

 . بیابیم را مفعول  جمله فعل همراه به«  را چیزی چه» ویا«  را کسی چه»   پرسش

 

 کتاب»  گوییم می پاسخ در   ؟ خرید را چیزی چه دوستم ،  پرسیم می.   خرید کتاب دوستم:  مثال   

 . است جمله مفعول«  کتاب» پس «را

 

 : مفعول به گذرا های فعل ترین مهم   

 

 نوشتن – فهمیدن – خواستن – خواندن – دانستن – پرسیدن – پوشیدن – خوردن – بستن  -  آوردن

 . و شنیدن -  دوختن – دیدن–


