


مجموعه کتاب های موضوعی قلمرو زبانی جلد2 
)دستور زبان فارسی(

مشاوران آموزش
امید شاه کمالی

مؤمن
2000 نسخه

رقعی
اول - 1400

978-600-218-303 -3
42000 تومان

عنوان

ناشر
مسئول نشر
چاپخانه
شمارگان
قطع
نوبت چاپ
شابک
قیمت

آشنایی با گروه تولید کتاب های موضوعی قلمرو زبانی جلد 2 دستور زبان فارسی

اکبر یحیوی مـــــؤلفـــــــ:  
شراره فالحتی ویراستـار فنـــی:   

مهسا آقاصفری ویراستـــار علـــمی:   

عباس جعفری ناظـر چـاپ:   
آذر سعیدی منش طـراح جلــد:  

الهام رودبارانی طراح لی اوت وگرافیست: 
طرالن محمدی صـفحــه آرا:  
یاسمین بگلری    

ناشر تخصصی دروس عمومی

: یحیوی، اکبر، 1349 سرشناسه  
: مجموعه کتاب های موضوعی قلمرو زبانی جلد 2 عنوان و نام پدیدآور 

دستور زبان فارسی / مؤلف: اکبر یحیوی،     
مسئول نشر: امید شاه کمالی   

ویراستار: مهسا آقاصفری   
: تهران: مشاوران آموزش، 1399.  مشخصات نشر 

:192 ص: 14× 22 س م مشخصات ظاهری 
978-600-218-303-3 : شابک  

: فیپای مختصر وضعیت فهرست نویسی 
 ۵437018  : شماره کتابشناسی ملی 



مقدمه مؤلف

بسم اهلل الّرحمِن الّرحيم
درس زبان و ادبيات فارسی، يکی از مهم ترين دروس عمومی در آزمون سراسری 
زبان  ادبی و دستور  آرايه های  قرابت معنايی،  ادبيات،  تاريخ  امال،  و  لغت  است. 
اين حوزه مطرح می شود. مهارت پاسخ دادن به  فارسی مواردی هستند که در 
با حفظ کردن به دست آورد. مباحث  ادبيات را می توان  تاريخ  مباحث لغت و 
قرابت معنايی و آرايه های ادبی، عالوه  بر اين که نيازمند مطالعه و کسب اطالعات 
در زمينه های گوناگون هستند، تا حّدی نيز با ذوق و درک مخاطب در ارتباط 

هستند و می توان آن ها را فرا گرفت. 
مباحث دستور زبان فارسی را نمی توان با حفظ کردن به ذهن سپرد؛ بنابراين 
تنها راهی که می تواند ياری گر داوطلب باشد، تمرين و تکرار در آموختن اين 

مباحث است. به قول فردوسی حکيم:
نیابد کســـی گـــــنج، نابُرده رنــجبه رنـج انـدر اسـت ای خردمنـد، گنج
ــج، گــنجهــر آن کس که از کار دیده ســت رنج ــابد به اندازۀ رنــ بیــــ

کتاب حاضر قصد دارد با فراهم کردن بستری مناسب، مطالب و مباحث دستور 
زبان فارسی 1، 2 و 3 را در ذهن مخاطب، نهادينه کند. از ويژگی های اين کتاب 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
- بيان کامل مباحث دستوری به زبان ساده و روان با مثالهای متنوع

-  بيان دام های تستی طراحان در پاسخ گويی به سؤاالت 
-  گردآوری سؤاالت کنکورهای سراسری؛ متناسب با مبحث هر درس

-  ارائة تست های تأليفی با پاسخ تشريحی
پاسخ گويی  مهارِت  تقويت  در  اندک  هرچند  نقشی  کتاب،  اين  که  است  اميد 
داوطلبان و دانش آموزان گرامی به سؤاالت دستور زبان داشته باشد. در نهايت، 
از تمامی عزيزانی که اين جانب را در تهيه و نگارش اين اثر ياری کردند، تشکر 

قدردانی می نمايم. و 
اکبر يحيوی
http: // instagram.com / akbaryahyavi.adabiat
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 هر يک از اجزای جمله را در صورت وجود قرينه می  توان حذف کرد.درسنــامـه

انواع حذف
 در حذف به قرينة لفظی، حذف   جزء يا اجزايی از جمله است که معادل آن 

در خود جمله يا جملة قبل يا بعد از آن وجود دارد؛ نمونه:
 ياد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بيشه  ای، خفته Ø . )= بودم( )فارسی دهم(

 سيل آمده Ø ]= بود[ و همه جا را گرفته بود. 
 راستی ماية رستگاری است و دروغ ماية شرمساری Ø ]= است[

در گذشته، گاه، در يک جمله، شناسه به قرينة فعل قبلی حذف می  شد. )فارسی یازدهم( 
نمونه: 

شیران غّریدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید Ø. )فارسی یازدهم(
در جملۀ باال فعل »رهانید« به جای »رهانیدند« آمده است.

 کبوتران اضطرابی می  کردند و هریک خود را می  کوشید Ø. )فارسی یازدهم(
کبوتران اضطرابی می  کردند و هریک برای رهایی خود می  کوشید ]ند[.

 کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت Ø. )فارسی یازدهم(
کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت ]ند[.

توجه: امروزه حذف شناسۀ فعل ممکن نیست.

حذف نهاد به قرينة شناسة فعل »لفظی« محسوب می  شود؛ نمونه:
 Ø یاد دارم که Ø شبی در کاروانی همه شب رفته بودم. )فارسی دهم(

]من[ یاد دارم که ]من[ شبی در کاروانی همه شب رفته بودم.
 Ø در کالس نشسته بودیم و Ø چشم به راه معّلم Ø . )فارسی دهم(

]ما[ در کالس نشسته بودیم و ]ما[ چشم به راه معّلم ]بودیم[. 
نهاد در جمله  های امری غالباً حذف می  شود: 

Ø بیا که قصر اََمل سخت سست بنیاد است / Ø بیار باده که بنیاد عمر بر باد است )حافظ(
]تو[ بیا که قصر اََمل سخت سست بنیاد است / ]تو[ باده بیار که بنیاد عمر بر باد است     

 در حذف به قرينة معنوی )معنايی(، هرگاه خواننده يا شنونده از روی معنا 
و مفهوم جمله، به بخش حذف  شده پی  ببرد و معادل آن در جمله وجود نداشته باشد، حذف به 

قرينة معنوی است. مثال:
 نيکوخو، بهتر Ø هزار بار از نيکورو. )فارسی دهم(

در جملة باال، فعل »است« به »قرينة معنوي« حذف شده   است.
 باران رحمت بي  حسابش همه را رسيده Ø و خوان نعمت بي  دريغش همه جا کشيده Ø . )سعدی(

فعل »است« در دو جملة پاياني به »قرينة معنوي« حذف شده   است.

حـــذف
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 صالح کار کجا Ø و من خراب کجا Ø / ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا )حافظ(
صالح کار

کجا ]است[ و من خراب کجا ]هستم[ 

حذف فعل به قرينة معنوی را می  توان در منادا نيز مشاهده کرد. مثال:
 زمین به تیغ بالغت گرفته  اي سعدي / سپاس  دار که جز فیض آسماني نیست )سعدی(

اي سعدي ]با تو هستم[ زمین به تیغ بالغت گرفته  اي
 تو با خود زاهدا در جنگ و من با هر دو عالم صلح/مرا باشد جزا جنت تو را باشد سزا دوزخ )فیض کاشانی( 

ای زاهد ]با تو هستم[
حذف  معنوی  قرينة  به  »فعل«  دارند(  قسم  و  سوگند  »به«  )که  سوگندی  جمله  های  در 

می  شود؛ نمونه: 
 به جان دوست Ø که دشمن بدین رضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را )سعدی(

 به جان دوست ]سوگند می  خورم[
»فعل اسنادی« در جمله  هايی که مسند آن ها، صفت تفضيلی )بهتر، مهتر، آسان  تر و ...( است، 

غالباً حذف می  شود:
 نه هرچه به قامت مهتر Ø به قیمت بهتر Ø )سعدی(

 نه هرچه به قامت مهتر ]باشد[ به قیمت بهتر ]است[.  
Ø که فرمایی به خدمتگار   خدمتت را هر که فرمایی کمر بندد به طوع / لیکن آن بهتر 

خویش )طوع: اطاعت کردن، فرمان بردن( )سعدی(
 لیکن آن بهتر ]است[ که فرمایی به خدمتگار خویش

 به نزدیک من صلح بهتر Ø که جنگ. )سعدی(
 به نزد من صلح از جنگ بهتر ]است[.

تمـرین
موارد حذف را در نوشته  های زیر مشخص کنید.

بلند آن سر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش )سعدی، فارسی یازدهم(.11
گيله  مرد گوشش به اين حرف  ها بدهکار نبود و اصاًل جواب نمی  داد. )بزرگ علوی(.21
مور چه می  داند که بر ديوارة اهرام می  گذرد / يا بر خشتی خام.31
روزها فکر من اين است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خويشتنم)سعدی(.41
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش / حمد و ثنا می  کند که موی بر اعضا)سعدی(.51
به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم / ناز از سر بنه و سايه بر اين خاک انداز )حافظ(.61
مّکه يک کوه تاريخی دارد و اين کوه يک آشنای صميمی. )بهمن بیگی(.71
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنين روز غالم است )حافظ(.81
تلميذ بی  ارادت، عاشق بی  زر است و روندة بی  معرفت، مرغ بی  پر و عالم بی  عمل، درخت بی  بر است و .91

زاهد بی  علم، خانة بی  در. )سعدی(
سعدي آن نيست که هرگز ز کمندت بگريزد / که بدانست که در بند تو خوش  تر ز رهايي )سعدی(.101
بنشين بر لب جوی و گذر عمر ببين / کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس )حافظ(.111
چه سود ريزش باران وعظ بر سر خلق / چو مرد را به ارادت صدف دهاني نيست )سعدی(.121
به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی / وگر هزار مالمت رسد به جان و سرم )سعدی(.131
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آن سر، بلند ]است[ که ]او[ آن را بلند خواهد / نژند، آن دل ]است[ که ]او[ آن را نژند خواهد..11
]گیله  مرد[ اصالً جواب نمی  داد. .21
یا بر خشتی خام ]می  گذرد[..31
روزها فكر من این است و همه شب سخن من ]این است[ / که ]من[ چرا غافل از احوال دل خویشتنم.41
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش / حمد و ثنا می  کند که موی بر اعضا ]حمد و ثنا می  کند[.  .51
به سر سبز تو ]سوگند می  خورم[ ای سرو ]با تو هستم[ که ]من[ گر خاک شوم / ]تو[ ناز از سر بنه و ]تو[ سایه .61

بر این خاک انداز.    
مّكه یک کوه تاریخی دارد و این کوه یک آشنای صمیمی ]دارد[..71
گل در بر ]است[ و می در کف ]است[ و معشوق به کام است.81
تلمیذ بی  ارادت، عاشق بی  زر است و روندۀ بی  معرفت، مرغ بی  پر ]است[ و عالِم بی  عمل، درخت بی  بر است و زاهد .91

بی  علم، خانۀ بی  در ]است[.
سعدي آن نیست که ]سعدي[ هرگز ز کمندت بگریزد / که ]سعدی[ بدانست که دربند تو از رهایي خوش  تر ]است[ .101
]تو[ بر لب جوی بنشین و ]تو[ گذر عمر ببین / که این اشارت از جهان گذران ما را بس ]است[..111
ریزش باران وعظ بر سر خلق چه سود ]دارد[.121
به جان و سر ]سوگند می  خورم[ که از وصال تو روی نگردانم..131
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در کدام بیت، حذف فعل وجود ندارد؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )ریاضی 98( .11
گويــد بکــش که مال ســبيل اســت و جان فدا گــر بــر وجــود عاشــق صــادق نهنــد تيــغ 
چــه از اين بــه ارمغانی که تو خويشــتن بيايی تو چه ارمغانی آری که به دوسـتان فرستی 
ــه گــوش بــر نالــة بلبــل کــن و بلبــل بگــذار  ــيرازی ب ــعدی ش ــخن از س ــد س ــا نگوي ت
نيکبخــت آن که تــو در هر دو جهانش باشــی هرگــز آن دل بنميــرد که تو جانش باشــی 

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوی وجود دارد؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )زبان نظام قدیم 98(.21
بامــدادت کــه ببيننــد و مــن از حيرانــی مــردم از تــرس خــدا ســجدة رويــت نکنند
کــه بــه دوســتان يکدل ســر دســت بر فشــانی نه طريق دوسـتان است و نه شرط مهربانی
ــانی کبــر يــک ســو نــه اگــر شــاهد درويشــانی ــور گره پيش ــه از ح ــع ب ــو خوش طب دي
ــی بنشــانی نفســی بنده نــوازی کــن و بنشــين ار چنــد ــه دم ــه او را ب آتشــی نيســت ک

حذف فعل به »قرینۀ معنوی« در همۀ ابیات وجود دارد به  جز:������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری، انسانی 96(.31
مــاهرويــــان کمنـــــد  گرفتـــــار  ذّم  از  نــه  باشــد  خبــر  مدحــش  از  نــه 
ــان دادن ــر ن ــم ز به ــروی نخواه ــن آب کــه پيــش طايفــه  ای مــرگ بــه کــه بيمــاری م
افســوس بــر اينــان کــه بــه غفلــت گذراننــد چشمی که جمال تو نديدست چه ديده است
چنــان موافــق طبــع آيــدم کــه ضــرب اصــول به دوســتی که ز دســت تو ضربت شمشــير

در همۀ ابیات »فعل اسنادی به قرینۀ معنوی« محذوف است، به  جز:����������������������������������������������������������������������������� )سراسری، هنر 96(.41
ــر شــدم گوشــم به راه تا که خبر می  دهد ز دوســت ــن بی  خب ــد و م ــر بيام صاحــب خب
اگــر می  بــود بــا مــن روی گرمــی آفتابــش را گران جان تر ز شبنم نيست جان ناتوان من
ــاق ــه هرکــه در آف ــة ســعدی ب می  آيــد رســيد نال نفيــر  تــا  زده  ای  آتشــی  هــم 
ــو چــه انديشــه و بيــم از دگرانــش هرکه سودای تو دارد چه غم از هرکه جهانش نگــران ت

در کدام بیت، حذف فعل به »قرینۀ معنوی« صورت گرفته است؟���������������������������������������������������������������������������� )سراسری، تجربی 96(.51
بــه چشــم عشــق و ارادت نظر به هيــچ نکردم حکايــت از لــب شــيرين دهــان ســيم  اندام
کســان را درم داد و تشــريف و اســب ــب  ــه کس ــو ن ــالق نيک ــت اخ ــی اس طبيع
بــه چشــم عشــق و ارادت نظر به هيــچ نکردم به چشم  های تو دانم که تا ز چشم برفتی
کــه هرکــه چــون تــو گرامــی بود بــه نــاز آيد به جای خاک، قدم بر دو چشم سعدی نه

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟���������������������������������������������������������������������������������������� )سراسری، زبان 96(.61
ويَــت دعــای  گيــرد  دســت  کجــا  پيــت؟  در  ســتمديدگان  دعــای 
پيش  تــر قــدم  ســعی  کــه  را  يکــی  بيش  تــر  منزلــت  حــق  درگاه  بــه 
گوهــــرش گنجينــــة  بفرمــــود  ســرش  بــر  زر  و  پــای  در  فشــاندند 
ســودمند بــود  کــی  منــت  دعــای  بنــد؟  و  چــاه  در  محتــاج  اســيران 

با توجه به عبارِت »یکی در حرب احد بود؛ گفت: بسیاری از صحابه شهید شدند؛ آب برداشتم و گرد تشنگان .71
می  گشت تا که را رمقی از حیات باقی است؟« کدام ویژگی سبکی، مشهود است؟������������������������������� )سراسری، انسانی 94(

ـَ م( از آخر فعل ماضی جملة دوم  حذف شناسة )
ـَ م( از آخر فعل ماضی جملة پنجم  حذف شناسة )

 به کار بردن ضمير مبهم در نقش نهاد در جملة اول
 به کار بردن ضمير پرسشی در نقش مفعول در جملة ششم
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دستور زبان فارسی

 در گزينة »3« حذف فعل وجود .11
بگذار  بلبل  و  کن  بلبل  نالة  بر  گوش  ندارد: 
)بهتر(  به  از سعدی شيرازی  / که  )رها کن( 

سخن نمی گويد.
حذف فعل ها در ساير گزينه ها: 1( فعل »است« از 

انتهای بيت: ... جان فدا ]است[.
به  اين  از  چه  »به«:  از  پس  »است«  فعل   )2

ارمغانی ]است[ که ... .
4( پس از »آن«: ... نيکبخت آن ]است[. 

 در مصراع دوم فعل »است« به .21
قرينة معنوی حذف شده است: ديو خوش طبع 

بِه ]است[ از حور گره پيشانی.
)گره پيشانی: اخمو، عبوس(

بيت .31 پايان  در  گزينه  اين  در   
حذف فعل به »قرينة لفظی« وجود دارد: 

خبر  مدحش  از  نه  ماهرويان/  کمند  گرفتار 
باشد نه از ذّم ]ش خبر باشد[

در گزينه  های ديگر: 
حذف فعل به »قرينة معنوی« صورت گرفته است: 
که  بِه  مرگ  طايفه  ای  پيش  که  دوم:  گزينه 

بيماری ]است[
گزينه سوم: افسوس ]می  خورم[ بر اينان که به 

غفلت گذرانند
گزينه چهارم: به دوستی ]سوگند می  خورم[ ... .

 در اين گزينه فعل هر دو جمله .41
)نيست و می  بود( ذکر شده است. 

در ساير گزينه  ها: 
خبر  که  ]بود[  تا  راه  به  گوشم  نخست:  گزينه 
من  و  بيامد  خبر  صاحب  دوست/  ز  می  دهد 

بی  خبر شدم
گزينه سوم: رسيد نالة سعدی به هرکه در آفاق 

]است[/ هم آتشی زده  ای تا نفير می  آيد
گزينه چهارم: هرکه سودای تو دارد چه غم از 
هرکه جهانش ]است[/ نگران تو چه انديشه و 

بيم از دگرانش ]است[

»فعل« .51 سوگندی  جمله  های  در   
به قرينة معنوی حذف می  شود: به چشم  های تو 

]سوگند می  خورم[
 در اين گزينه، فعل »فشاندند« در .61

انتهای بيت به قرينة لفظی حذف شده است: 
بفرمود گنجينة گوهرش/ فشاندند در پای و زر 

بر سرش ]فشاندند[
در گزينه  های ديگر: 

گرفته  صورت  معنوی  قرينة  به  فعل  حذف 
است: 

ويَت/  دعای  گيرد  دست  کجا  نخست:  گزينه 
دعای ستمديدگان در پی تو ]باشد[؟

پيش  تر  قدم  سعی  که  را  يکی  دوم:  گزينه 
]باشد[/ به درگاه حق منزلت بيش  تر ]است[

سودمند/  بود  کی  منت  دعای  چهارم:  گزينه 
اسيران محتاج در چاه و بند ]باشند[؟

ـَ م( از آخر فعل ماضی .71  شناسة )
در جملة پنجم به قرينة فعل قبلی حذف شده 
که از ويژگی َسبکی قديم است: آب برداشتم و 

گرِد تشنگان می  گشت ]م[ 
 در جمالت اين گزينه، هيچ  گونه .81

حذف فعلی وجود ندارد.
بررسی حذف فعل در ساير گزينه  ها: 

گزينه دوم: که يارب! بر اين بنده بخشايشی ]کن[
در  جمله  اين  از  شخص  يکی  سوم:  گزينه 
پيرايه  ا  ی  حلّه  از  بر  گردن  به  ]بود[/  سايه  ای 

]داشت[ 
در  ديو  و  ]باشد[  َچه  در  عدو  چهارم:  گزينه 

شيشه ]باشد[ به ]است[
به .91 حذف  ها  نخست  گزينة  در   

»قرينة لفظی« صورت گرفته است: 
]تو[ چنان که در نظري ]تو[ در صفت نمي  آيي

در ساير گزينه  ها حذف فعل به قرينة معنوی 
صورت گرفته است: 

مخوف  راه  هاي  مصباح  تو  راي  فروغ  دوم:  گزينه 


