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وند  داانی راز هب انم خدا

مقّدمه

س��پاس و مّنت خداوند بلند مرتبه را که بار دیگر توفیق نوشتن پیدا کردم. کتابی 
که پیش رو دارید در مورد ویژگی های فعل است. 

فعل مهم ترین جزء جمله است و ستون اصلی آن محسوب می گردد. نهاد، مسند، 
مفعول و ... براس��اس  نیازهای فعل در جمله ذکر می ش��وند. در این کتاب سعی شده 

است تا مطالب با زبانی ساده برای استفاده ی عالقه مندان بیان شود.

در نوش��تن کتاب از توانایی های دو نوجوان پرتالش کالس نهم، آقایان عارف و 
هاتف نیز استفاده کرده ام. قسمت عمده ی زمان افعال، معلوم و مجهول و افعال گذرا 
و ناگذر را این دو نوجوان آماده و تکمیل کرده اند که جا دارد از زحماتش��ان تش��ّکر و 

قدردانی نمایم.

ایرج شهرامی پور       
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فعل

واحدهای زبانی در دس��تور زبان فارسی عبارتند از: واج، تکواژ، واژه، گروه ،جمله 
و جمله ی مستقل.

تمام نوشته ها و سخنانی که ما بر کاغذ جاری می کنیم یا بر زبان می رانیم از کنار 
ه��م قرار گرفتن واحدهای زبان��ی باال به وجود می آیند. در صورتی که این واحدهای 
زبانی به درستی کنار هم قرارگیرند ما می توانیم مطلب و مفهوم خود را به درستی و 

کامل به دیگران منتقل کنیم. 

مه��م ترین جزء هر جمله فعل آن اس��ت. به جرأت می توان گفت اگر فعل بدون 
قرینه از جمله حذف شود معنی و مقصود ناقص است و نمی تواند به درستی و کامل 

به مخاطب منتقل گردد.

تعریف فعل:

فعل مهم ترین جزء گزاره است که شناسه دارد.

آن دو نفر به مدرسه رفتند.  »رفتند« فعل و »ند« شناسه ی آن است.

جای فعل معمواًل در آخر جمله است.

فعل در کنار گروه های اسمی و قیدی یکی از گروه های سازنده ی جمله محسوب 
می ش��ود.در اهمیت این گروه همین بس که می توان گروه های اس��می و قیدی را از 

جمله حذف کرد و حذف گروه فعلی- بدون قرینه - امکان پذیر نیست. 

من از خانه به مدرسه رفتم.  ;

من:  گروه اسمی و نهاد  ;

از خانه به مدرسه:  دو گروه قیدی  ;
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رفتم:  گروه فعلی  ;

در مثال باال اگر گروه های اسمی و قیدی را حذف کنیم مشکلی در معنا و مفهوم 
جمله به وجود نمی آید.

رفتم 

اّما با حذف فعل جمله ناقص است.

من از خانه به مدرسه 

چرا برای یک کلمه اصطالح گروه به کار می رود؟

گ��روه معمواًل ب��رای نامیدن دو یا چند چی��ز به کار می رود اّم��ا در به کار بردن 
اصطالح گروه بر کلمه باید گفت: چون هر کدام از کلمات»اسم، قید و فعل« ظرفیت 
پذیرش وابسته هایی را قبل و یا بعد از خود دارند به این علّت به کلمه »گروه کلمه« 

نیز گفته می شود.

مثال: آب  ;

این کلمه ظرفیت پذیرش وابسته های پیشین و پسین را دارد و می تواند به شکل 
زیر نیز بیاید:

یک لیوان آب سرد گوارا ;

کلم��ه ی فعل را نیز چون ظرفیت پذیرش پیش��وند، ج��زء غیر صرفی و فعل های 
کمکی را دارد می توان با اصطالح گروه به کاربرد. مثال:

آمد ) فعل ساده ( ;

درآمد ) فعل پیشوندی ( ;
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ویژگی های فعل:

فعل پنج ویژگی دارد که عبارتند از: 

• شخص 	

• زمان 	

• گذر 	

• معلوم و مجهول	

• وجه 	

 


