
 

 خالصه      

ٔکٓ اس دؽًارُٔاْ مُم در دعتًر ستان فارعٓ درْ، تؾخٕص فعل مزکة، عادٌ ي گزيٌ 

َاْ فعلٓ اعت.  فعل مزکة حذاقل اس دي کلمّ مغتقل تزکٕة مٓ ٔاتذ کهٍ مهُهًا ایهلٓ در       

جشء اعمٓ ٔا یهتٓ ي ٔا قٕذْ آن اعت؛ فعل، معىٓ ي مهًُمؼ را اس دعت مٕذَذ. تٕؾتز تزاْ    

رعاوذن مهًُا ؽخص، سمان ي ؽمار تٍ کار مٕزيد. فعل مزکة ماوىذ ٔه  کلمهّ ياحهذ، فقهظ        

ٔ  تکٍٕ مٕگٕزد، ي مهًُمٓ معادل تا ٔ  ياصک عادٌ دارد ي اس مجمهً  اجهشاْ آن، معىهاْ       

ياحذْ در ٔافتٍ مٕؾًد. در ستان درْ تٍ جاْ فعل عهادٌ ؽهکل مزکهة آن تهٍ ئهضٌ در ستهان               

 وًؽتارْ سٔاد کار تزد دارد.

 فعل مزکب، فعل ساده، عبارت فعلی.عبارتهای کلیدی:      

 مجلۀ علمی- تحقیقی مؤسسۀ تحصیالت عالی خصوصی غالب، سال اول، شمارۀ اول، خزان 1391 

 فعل مرکب رد زبان افرسی ردی

 پوهنوال نجیب اهلل فریورنویسنده: 



 

 مقدمه       

مغألّ فعل مزکة، تعزٔف ي تعٕٕه حهذيد آن اس مثاحهب ت هب اوگهٕش در دعهتًر ستهان                  

فارعٓ درْ اعت. پزعؾُأٓ مغزح مٕؾًد تٍ أىگًوٍ کٍ: آٔا فعل مزکهة اس بثهارف فعلهٓ ي           

فعل عادٌ تمأش دارد؟ چگًوٍ مٕتًان أه تمأش عاختٓ را مؾخص  کزد؟ آٔا تزاْ ؽىاخت آوُا   

 ؽاخصٍ َأٓ يجًد دارد؟ ي . . . . 

تٍ تاير دعتًرؤًغان، فعل مزکة اس دي ياصِ مغتقل تزکٕة مٓ ٔاتذ کهٍ ياصِ ايل اعهم،          

قٕذ ٔا یهت ي ياصِ ديا آن فعل اعت. فعل مزکة اس دٔذ عاختارْ رأجتزٔه وً  فعل در ستان 

فارعٓ درْ اعت؛ چٍ اس دٔز تاس در کار تزد فعل، وًبهٓ تزکٕهة گزأهٓ پها گزفتهٍ؛ چهٍ تهغا               

فعلُاْ عادٌ کٍ جاْ خًد را تٍ فعلُاْ مزکة دادٌ اعت؛ دعتًر ؤًغان تهزاْ ؽهىاخت آوُها         

وظزٔاف گًواگًوٓ ارائٍ داؽتٍ اوذ؛ حتٓ تعضُٕا عاخت= يوذ+ فعل> را وٕش فعل مزکة داوغتٍ اوذ 

 کٍ أه خًد سمٕىّ اتُاا را در ؽىاخت فعل مزکة مغابذ مٕگزداوذ.

 ساخت و شاخصه های فعل مزکب         

دعتًر ؤًغان، فعل را اس وگاٌ عاختمان تٍ عهادٌ، اؽهتقاقٓ ي مزکهة تقهغٕم کهزدٌ اوهذ.              

دٔذْ کٍ وغثت تٍ فعل عادٌ داروذ أه اعت کٍ وثأذ تٍ اجشاْ عاسوذٌ اػ تجشٔهٍ ؽهًد؛ أهه         

فعلُا را عادٌ اوگاؽتٍ اوذ: گهتم، رفتم، ؤًغم ي . . . کٍ تا تأمل تٍ آوُا تأذ وگزٔغت. تٍ تاير مه  

ي ؽخص عًا مهزد ماضٓ اعت؛ فعلُاْ دٔگهز َمهٍ       2ي  1تىُا فعل عادٌ فعلُاْ رٔؾّ ؽمارٌ 

اؽتقاقٓ ٔا مزکة اوذ. دعتًر ؤًغان فعل اؽتقاقٓ را چىٕه ؽىاعأٓ کهزدٌ اوهذ: ياصک تهغتٍ+          

 ياصک آساد) فعل(+ياصک تغتٍ ٔا ياصک آساد) فعل( + ياصک تغتٍ.

مغألٍ دٔگز جذأٓ فعل مزکة ي بثارف فعلٓ اعت. فعل مزکة ي بثارف فعلٓ َزدي اس    

دي ٔا چىذ ياصک آساد عاختٍ مٕؾًوذ، کٍ ياصک ايل اعم، یهت ٔا قٕذ ي ياصک ديا آن فعهل  

اعت: مارمآَ، پذرسن، تخمزغ، دا پخت، داوؼ آمًس، چُل مزد. . . . فعل مزکة تهٍ عهاختٓ     
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گهتٍ مٕؾًد کٍ حذاقل اس دي تکًاص مغتقل عاختٍ ؽهًد ي در عهاخت آن ياصک تهغتٍ آمهذٌ                 

(: حایل کزد، درٔافت کزد، دل تغت، گًػ داد. در فعل مزکة جشء ايل گهغتزػ  5مٕتًاوذ)

پذٔز وٕغت ي فعل آن تا کلمٍ ٔا کلماف پٕؼ اس خًد راتغّ و ًْ وهذارد؛ ٔعهىٓ، کلمهّ َمهزاٌ        

فعل مهعًل، مغىذ . . . .ومٕتًاوذ تاؽذ. َز بىصزْ کٍ تا فعل عادٌ تزکٕة ؽهًد ي فعهل مزکهة       

تغاسد قثل اس فعل قزار مٕگٕزد ي يوذَاْ فعلٓ تٍ تخؼ فعل متصل مٕؾًد. مؤلف دعتًر معایز   

ستان درْ مؾخصاف سٔز را تزاْ ؽىاعأٓ کلمّ مزکة ي بثارف ارائٍ مٕکىهذ کهٍ تهز عهاخت          

 فعل مزکة وٕش داللت مٕذارد:

گىجأؼ کلمّ دٔگز در مٕان کلمّ مزکة وٕغت؛ ٔعىٓ، اجشاْ عاسوذٌ پًٕوذ کافٓ تا     -1

ٔکذٔگز دارد؛ َمچىٕه تغٕٕزاف یًرْ ماوىهذ کًتهاٌ ؽهذٌ گهٓ، درَهم فهؾزدٌ گهٓ اجهشا ي                   

تغٕٕزاف آيأٓ) تکٍٕ ي دروگ( در مٕان ياصِ مزکة دٔذٌ ومٕؾًد؛ درحالٓ کٍ در گهزيٌ َهاْ     

 و ًْ گىجأؼ ياصکُا ي ياصٌ َا يجًد دارد. 

معىاْ مجمً  کلمٍ َاْ مزکة= فعلُاْ مزکة>، غٕز اس معىهاْ َهز ٔه  اس اجهشاْ            -2

آوُاعت. َمچىان تز پأّ ئضٌ گُٕاْ معىأٓ، مجمهً  اجهشاْ ياصِ مزکهة تأهذ ٔه  ياحهذ              

معىأٓ را تؾکٕل دَذ ي در فُزعت ياصٌ گان ستان جاْ ٔ  ياصٌ را اؽغال کىذ ي در فزَىگُها  

 ٔ  مذخل ياصٌ گاوٓ دارد کٍ گزيٌ َاْ فعلٓ چىٕه ئضٌ گٓ ومٕذارد.

 فؾار یذا کلمّ مزکة ي بثارف را مؾخص مٕکىذ.-3

 (8يیل وشدٔ  تا م ل فؾار َزدي عاخت مزکة ي بثارف را مؾخص مٕغاسد.)-4

فعل مزکة وقؼ ٔ  ياحذ و ًْ دارد ي در تزکٕة، ٔ  َغتّ و ًْ يجهًد دارد؛    -5

اما َغتٍ تز ياتغتٍ اػ حاکمٕت وذارد؛ تٍ بثارف دٔگز َغتٍ تٍ ياتغتٍ خًد حالت ومٕذَهذ در        

تًان حالت دَهٓ وهذارد؛ درحهالٓ کهٍ در           «  خًردن»  تخؼ فعلٓ«  غذا خًردن»فعل مزکة 

بثارف فعلٓ مغألٍ چىٕه وٕغت، َغتٍ تٍ ياتغتٍ اػ حالت مٕذَذ؛ حاکم تز ياتغتٍ اػ اعهت ي   
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 مغألّ معٕه کىىذٌ گٓ ي معٕه ؽًوذٌ گٓ مغزح مٕگزدد.

فعل را تٍ عادٌ، پٕهؾًوذْ، مزکهة ایهلٓ ي مزکهة               « دعتًر معایز ستان درْ»مؤلف 

اس دي ٔا چىذ کلمّ  » . . .  ( ي چىٕه تصًٔزْ اس فعل مزکة مٕذَذ: 8مىکؾف تقغٕم مٕىمأذ )

مغتقل ي ٔا ٔ  ٔا چىذ کلمّ وامغتقل عاختٍ مٕؾًد، متؾکل اس فعهل ایهلٓ) تهٍ ؽهکل رٔهؾّ              

در وگاٌ مؤلف اس فعهل مزکهة دؽهًارٔٓ           «  8«) ٔا اعم مهعًل( ي فعل معاين مٕثاؽذ. 2ؽمارٌ 

در عهاخت فعهل مزکهة اعهت؛ چهٍ            «  ٔ  ٔا چىذ کلمّ وها مهغتقل     »  يجًد دارد، مًجًدٔت

تعزٔهٓ کٍ اس ياصِ مزکة گزدٔذٌ، مًجًدٔت دي ياصک آساد حتمٓ اعهت؛ الثتهٍ در عهاخت           

تشرگتز فعل مزکة ياصکُاْ تغتٍ َم آمذٌ مٕتًاوذ. مؤلف تاس چىٕه تعزٔهٓ اس فعل مزکة ارائٍ 

بمًماً اس دي کلمّ مغتقل، ٔا دي   » مٕذَذ کٍ تا دٔذ ايل اي در تىاقض قزار مٕگٕزد: کلمّ مزکة

(. اي اس اوًا  فعل مزکهة مىکهؾف دا مٕشوهذ:       8«)مغتقل ي ٔ  ٔا چىذ وا مغتقل عاختٍ مٕؾًد

فعلُأٓ کٍ ٔ  جشء آوُا اعم ٔا یهت اعت؛ ماوىذ: خًاب کزد . . . . ٔا تزخهٓ اس اعهمُا) ٔها           

ضمٕزَا( تًعظ پٕؾٕىٍ َا تا ایل فعل ٔکجا مٕؾًد؛ ماوىذ: تٍ تصًٔة رعهاوذٌ اعهت . . . ي ٔها                

تزکٕثُاْ دراس تزْ اس وً  مزکة تکزارْ ٔا بغهٓ تٍ ایل فعل مٕپًٕوهذد؛ ماوىهذ: عهز ي کهار           

(؛ امها يْ فعلُهاْ مزکهة ایهلٓ ي مىکهؾف را در                 8«)  داؽتٍ اوذ، پزط ي پال کزدٌ تًدوهذ.      

( کٍ أه خًد وا تايرْ ي ٔا بذا تؾخٕص يْ را  8تزگُاْ دٔگز کتاتؼ بثارتُاْ فعلٓ مٕىامذ)

ْ  »اس فعل مزکة ي بثارف فعلٓ وؾان مٕذَذ. در دٔذ مؤلف  تمهأشْ  «  دعتًر معایز ستهان در

مٕان فعل مزکة ي بثارف فعلٓ يجًد وذارد؛ َمچىان در تهارٌ ياصٌ َهاْ اؽهتقاقٓ، مزکهة ي             

ٔ  جشء آن فعل ي جشء دٔگهز    »  عادٌ دٔذ ريؽىٓ وذارد. َمً در مًرد بثارف فعلٓ مٕگًٔذ: 

 ( 8«.)اعم، یهت ٔا قٕذ اعت

( ي در   7فعل را تٍ عادٌ، پٕؾًوذْ ي مزکة تقهغٕم مٕکىهذ)    «  دعتًر ستان فارعٓ»مؤلف 

عاخت فعل مزکة تزکٕة ٔ  اعم ٔا یهت تا ٔه  فعهل را حتمهٓ مٕذاوهذ کهٍ اس مجمهً                   
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ياصکُاْ آن تىُا ٔ  معىٓ تز مٓ آٔذ؛ ٔعىٓ، اجشاْ عاسوذٌ معىهاْ ایهلٓ خهًد را اس دعهت           

مٕذَذ؛ ماوىذ: ؽتاب+ کزدن; ؽتافته، گشٔه+ کزدن; گشٔذن، آخز+ؽذن; اوجامٕذن. . . . َهز     

گاٌ أه وً  کلمٍ َا دي معىا را القا کىذ ي َز بضً معىاْ مغتقل خًد را حهظ ومأذ دٔگز فعل 

مزکة وٕغت. ؽزٔعت فعل مزکة را مصذر مزکة مٕىامذ کٍ تٕؼ اس ٔه  جهشء دارد؛ ماوىهذ:         

اتُهامٓ يجهًد دارد، ياصک      «  تٕؼ اس ٔ  جشء   »  (؛ در عاخت3تاسْ کزدن، قاوع کزدن . . . )

آساد اعت ٔا تغتٍ ي ایغالح مصذر مزکة وٕش پزعؼ تز اوگٕش اعت. در جهاْ دٔگهز َمهً تهٍ          

دؽًارْ تؾخٕص مصذر عادٌ ي مزکة اؽارٌ مٕکىذ ي مثهال مٕذَهذ اتًمثٕهل راوهذن ي تهاسْ                  

(. يْ راٌ تؾخٕص را در اعمٓ تًدن جشء ايل ي متعذْ تهًدن جهشء ديا ي حهذ           3کزدن را)

پٕؼ اس فعل مٕذاوذ، کٍ اگهز جملهٍ ٔهٓ درعهت تهٍ                 «را»اس فعل ي اضافٍ ومًدن پغٕىّ  «وًن»

در «را  »دعت آمذ فعل عادٌ اعت در غٕز آن فعل مزکة مٕثاؽذ؛ مثالً :تا اضافٍ کهزدن پهغٕىّ     

تٍ دعت مٓ آٔذ؛ در  «  اتًمثٕل را راوذ»ن( آن، جملّ -ي حذ  يوذ )«  اتًمثٕل راوذن» عاخت

اگهز پهغٕىٍ را     «  تهاسْ کهزدن   »ٔ  بثارف فعلٓ اعت؛ اما در عهاخت   « اتًمثٕل راوذن» أىجا

دعتًرْ وٕهغت. يْ    «  تاسْ را کزد»حذ  ؽًد جملٍ ٔٓ تٍ دعت آمذٌ:  «ن–»  اضافٍ ي يوذ

أىگًوٍ عاخت را فعل مزکة مٕؾمزد ي اما تٍ تاير يْ اگز تخؼ ايل یهت تاؽهذ آن عهاخت     

َمٕؾٍ مزکة اعت: قاوع کزدن،خًػ تًدن، پٕذا کزدن . . . . َمً گًٔذگآَ فعل مزکهة اس       

عٍ جشء تؾکٕل مٕؾًد: حز  اضافٍ+ اعم+ فعل؛ درأه حالت َهز عهٍ جهشء فعهل مزکهة را              

 (3مٕغاسد: تٍ يجًد آمذن، تٍ جاْ آيردن، اس دعت دادن . . . . )

(. پًَاوهذ   4فعل مزکة ي گزيٌ فعلٓ را اس َم جذا مٕذاوذ) «  دعتًر مهصل امزيس»مؤلف 

الُاا افعالٓ را کٍ تا فعل معاين گزدان مٕؾًد فعل مزکة مٕذاوذ ي یًرتُاْ افعال تزکٕهثٓ را        

 تٍ یًرف سٔز وؾان مٕذَذ:

 .اعم+ فعل معاين: علة کزدٔم، گًػ دادٔم، عزخ ؽذ، ياقع گزدٔذ، جًػ آمذ 
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 .ؽکل عاختماوٓ + فعل معاين: در آمذ، در گزفت 

 .قٕذ+ فعل معاين: پإٔه آمذ، وشدٔ  ؽذ 

 .ؽکل عاختماوٓ+ اعم+ فعل معاين: اس دعت رفت، اس پاْ افتاد 

 (1ؽکل عاختماوٓ+ اعم+ ؽکل عاختماوٓ+ فعل معاين: اس کار تزآمذ .) 

در تارِ ئضٌ گُٕاْ فعهل مزکهة ت هثٓ ومٕکىهذ؛ َمچىهان              «  ريؽٓ جذٔذ . . . »مؤلف 

ياصک تغتٍ + ياصک آساد را وٕش فعل مزکة مٕذاوذ؛ درحالٓ کهٍ أهه عهاخت فعهل اؽهتقاقٓ                

 اعت. اکثز دعتًر ؤًغان ؽاخصٍ َأٓ تزاْ ؽىاخت فعل مزکة ارائٍ مٕکىىذ:

 . معٕار وقؾٓ در سمٕىّ یز  در م ًر جاوؾٕىٓ؛1

 . معٕار و ًْ در م ًر َم وؾٕىٓ؛2

 ( 5. معٕار آيأٓ) فصل، يیل تالقًٌ ي تکٍٕ(؛) 3

تٍ أه فعلُا تىگزٔذ کٍ اس وگاٌ معٕار وقؾٓ در م ًر جاوؾٕىٓ چگًوٍ فعلُأٓ اوذ. ٔکٓ اس   

راٌ َاْ تؾخٕص فعل مزکة در ستان فارعٓ درْ معٕار جاوؾٕىٓ اعت، اگز در تزکٕة) اعهم       

+ فعل( تتًان اعمُاْ دٔگزْ را جاگشٔه عاخت، فعل مزکة وٕغت تلکٍ عادٌ اعت؛ تٍ بىًان   

جهؾه، بهشا، ختهم،      »ياصٌ َهاْ    «  بٕهذ »مٕتًان تٍ جاْ کلمّ   «  بٕذ گزفته» ومًوٍ در عاخت

را گذاؽت: ) جؾه گزفت؛ بشا گزفت؛ بزيعٓ گزفت؛ ختهم گزفهت( فعهل عهادٌ             « بزيعٓ

ياصِ اعهمٓ،     -اعهم، قٕهذ ي یههت        -اعت؛ تٍ بثارف دٔگز اگز تٍ جاْ جشء غٕز یزفٓ فعهل      

یهتٓ ي قٕذْ دٔگزْ را در َمان حًسٌ معىأٓ تتًان جاگشٔه کزد فعل عادٌ اعت در غٕز آن  

 فعل مزکة اعت؛ در أه دي جملٍ تىگزٔذ:

آب درٔا تٍ عز  عاحل پٕؼ مٓ آٔذ. تٍ جاْ ياصٌ )پٕؼ( ياصکُاْ) پهظ، تلىهذ، تهاال،         

دٔزيس حادثهٍ ٔهٓ تهزاْ مهه          »  پإٔه، جلً( گذاؽتٍ مٕؾًد. تىاتزأه، فعل عادٌ اعت. در جملّ  

 ياصٌ دٔگزْ گذاؽتٍ ومٕؾًد؛ لذا فعل آن مزکة اعت. « پٕؼ آمذ.
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تهٍ کهار    -مثتذا+ مهعًل+ متمم فعل + قٕذ + فعهل         –در جملٍ َأٓ کٍ تماا اجشاْ جملٍ 

رفتٍ تاؽذ اعم ٔا یهت تا فعل ٔ  فعل مزکة را مٕغاسد: احمذ پًل را اس مهه قهزگ گزفهت           

 ) قزگ گزفت(؛ دسد پًلُا را اس ٔ  تاوگ عزقت کزد) عزقت کزد(. 

درمعٕار و ًْ در م ًر َم وؾٕىٓ جشء ايل فعل قاتل گغتزػ ي تغٕٕز اعت؛ ٔعىٓ، ياتغتٍ 

در جملٍ َهاْ پهإٔه فعهل      «  جىگ کزد»مٕگٕزد ي تغٕٕز مٕکىذ اس َمٕه عثة فعل عادٌ اعت. 

 آوُا مزکة وٕغت:

 .جنگ کزداي تا دؽمىاوؼ 

 نبزد کزد.اي تا دؽمىاوؼ 

 صلح کزد.اي تا دؽمىاوؼ 

 مذاکزه کزد.اي تا دؽمىاوؼ 

فصل تالقًٌ ٔٓ در فعل عادٌ تٍ مٕان مهٓ آيرد؛ لهذا دي      «  جىگ ي کزد»معٕار آيأٓ تٕه 

ياصٌ تٍ دعت مٕذَذ. جُت تؾخٕص فعل مزکة ي بثارف فعلٓ أه ؽاخصٍ َا را در وظزتأهذ     

 گزفت:

را افشيد؛ در حهالٓ کهٍ در بثهارف فعلهٓ            « را»تٍ جشء ايل فعل مزکة ومٕتًان پغٕىّ -1

 افشيد مٕؾًد: -ٔا َز ياصک دٔگز -پٕغىّ را

 کتاب دادا.) کتاب را دادا.( جملٍ دعتًرْ اعت فعل آن عادٌ اعت. 

 عالا دادا.) عالا را دادا( حملٍ ٔٓ تٍ دعت آمذٌ دعتًرْ وٕغت، فعل آن مزکة اعت.

اضافٍ ومٕؾًد ي اگز اضافٍ ؽًد فعهل   «  تز-»در تخؼ اعم ٔا یهت فعل مزکة پغًوذ-2

 عادٌ اعت وٍ مزکة:

 اي خاوٍ را مزتة کزد. ٔا اي خاوٍ را مزتة تز کزد. )فعل عادٌ( 
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قثل اس جشء وخغت  فعل در فعل مزکة اضافٍ ومٕهؾًد:     « أه ي آن»ادياف تؾخٕص  -3

 أه تُذٔذ کزد.

قثل اس جشء فعل تزکٕثٓ ٔه  وکهزٌ، یههتُاْ پزعهؾٓ: چىهذمٕه، کهذاا، یههتُاْ                   -4

ؽمارؽٓ ایلٓ ماوىذ: ٔ ، دي، عٍ، یهتُاْ ؽمارؽٓ تزتٕثٓ: ديمٕه، عًمٕه، یهتُاْ بهالٓ:  

 تُتزٔه، تاًَػ تزٔه ومٓ آٔذ؛ ٔعىٓ، م ل کارتزد وذارد.

کلمّ قٕذ فعل مزکة را تٍ یًرف ٔ  ياحذ َمثغتٍ تًیٕف مٕکىذ؛ اما ومٕتًاوذ تٕه    -5

 دي عاخت فعل مزکة گغغتٍ گٓ أجاد ومأذ.

 ومٕتًان تٕه دي جشء فعل مزکة بالٔم وگارػ تٍ کار تزد: اي مزٔم را یذا، کزد.  -6

تزاْ تؾخٕص فعل مزکة راٌ دٔگزْ کٍ يجًد دارد حذ  عاخت اعمٓ، یهتٓ ٔها       -7

قٕذْ اس عاخت و ًْ فعل مزکة اعت، کٍ بىصز فعلٓ تاقٓ ماوذٌ در جملٍ تٓ معىٓ مٕهؾًد؛     

درأه جملٍ: کًدکان اس ؽادْ سٔاد ?فزٔاد مٕکؾٕذوذ.< تا حهذ  ياصِ فزٔهاد جملهٍ تهٓ معىها            

 مٕگزدد: کًدکان اس ؽادْ? . . . مٕکؾٕذوذ.<

فعل در بثارتُاْ کىأٓ َمٕؾٍ مزکة اعت: دعت تٍ بصا، راٌ مٕزيد)احتٕاط مٕکىذ(؛ -8

 فخز مٕهزيؽذ) واس مٕکىذ(؛

اگز در جملٍ ٔٓ مهعًل تا پغٕىٍ آٔذ ي پٕؼ اس فعل اعم ٔا یهت تاؽهذ؛ فعهل مزکهة       -9

) فعلُها مزکهة     مطالعهه کهزد.   اعت: مه اي را ديعت دارا) ديعت دارا( ي احمذ کتهاب را    

 اعت(؛

ؽىاخت فعلُاْ اعىادْ ي جاگشٔه عاخته آوُا تا فعلُاْ َم گزيٌ ؽان ماوىذ: )کزد،  -11

ومًد، عاخت، گزداوٕذ( اگز معىاْ جملٍ راتغٕٕز  وذَذ فعل عادٌ اعت در غٕز آن فعل مزکهة     

اعت: مجلظ را گزا ومًد) گزداوذ(؛ عًفان خاوٍ َا را خزاب کزد) گزداوذ(؛ دؽمه وقؾٍ َاْ 

مارا وقؼ تزآب کزد) گزداوذ(. مه اي را آگاٌ کزدا) آگاٌ ومًدا، آگهاٌ گزداوٕهذا(؛ امها اگهز          
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 فعلُاْ َمگزيٌ ؽان را وتًان جاگشٔه عاخت در آن یًرف فعل مزکة اعت.

فعل عادٌ ي مزکهة را        -دروگ  –ممٕشٌ دٔگز معٕار آيأٓ اعت؛ بًامل ستزسوجٕزْ -12

تؾخٕص مٕذَذ. اگز فعل جملٍ مزکة تاؽذ؛ چًن ٔ  ياصٌ تٍ ؽمار مٓ آٔذ ٔ  تکٍٕ دارد ي 

اگز پظ اس جشء پٕؾٕه فعل دروگ یًرف گٕزد فعل عادٌ اعت؛ تذٔه معىا اگز تا يیل کلمهّ   

 پٕؼ اس فعل خًاوذٌ ؽًد فعل تزکٕثٓ اعت ي اگز تا فصل خًاوذٌ ؽًد فعل عادٌ اعت:

 ) تزکٕة(.دوست+ داشتممه اي را 

 ) عادٌ(.داشتم -دوست مه اي را عالُا 

تکزار کزدن فعل در تؾخٕص فعل عادٌ ي مزکة کم  مٕکىهذ. اگهز فعهل مزکهة           -13

تاؽذ ياصِ قثل اس فعل تکزار ومٕگزدد ي اگز فعل عادٌ تاؽذ کلمهّ قثهل اس فعهل تکهزار مٕهؾًد:            

 را تکزار کزد. ( رویداد. ) ومٕتًان  رویحادثّ تذْ 

پٕؼ ي پظ اس جهشء غهٕز یهزفٓ معىهاْ        «  ْ-َٕچ ي »تا مىهٓ عاخته فعل ي افشيدن-14

تالش جملٍ اگز تغٕٕز وکىذ فعل عادٌ اعت در غٕز آن فعل مزکة مٕثاؽذ: تزاْ پٕزيسْ خهًد    

 ) َٕچ تالؽٓ وکزد، فعل عادٌ اعت(. کزد

تًیٕف کزد، آن فعهل مزکهة        «  چىذتا»  ٔا  «  چىذ»  اگز تتًان اعم را تا بذد مثُم -15

فعل مزکة وٕغت؛ چًن مٕتًان آوُا را «  عٕگار کؾٕذن، َذٍٔ گزفته، گًل سدن،»وٕغت؛ مثالً 

اتهً سدن،   »  تًیٕف کزد: چىذتا عٕگار، چىذتا َذٍٔ، چىذ تا گًل؛ اما أه عاختُا«  چىذ تا» تا

چىذ ي چىهذ    »  مزکة اوذ؛ چًن تا« جاريکزدن، تُذٔذ کزدن، سر سدن، حز  سدن، گل گهته

 قاتل تًیٕف وٕغت.« چىذ ي چىذ تا» تٍ کار ومٕزيوذ؛ در وتٕجٍ اعم تا« تا

فعلُاْ مزکة را ومٕتًان ماوىذ بثارتُا، مقلًب گزداوذ؛ أه عاختُا: عٕگار کهؾٕذن  -16

) کؾٕذن عٕگار(، َذٍٔ دادن) دادن َذٍٔ( بثارف اوذ ي جهاري سدن) سدن جهاري(، لغمهٍ سدن           
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 ) سدن لغمٍ(تزکٕثٓ. 

 ياصکُأٓ کٍ در تؾکٕل فعلُاْ مزکة سأاتز اوذ: -1

 . . . . کزدن: تُذٔذکزدن، جاريکزدن، تماؽاکزدن ي 

 . . . . سدن: یذاسدن، آتؼ سدن، یذمٍ سدن ي 

 . . . . دادن: اوجاا دادن، وؾان دادن، ؽکغت دادن ي 

 . . . . گزفته: ت ًٔل گزفته، ٔاد گزفته، آتؼ گزفته ي 

 . . . . کؾٕذن: خجالت کؾٕذن، وهظ کؾٕذن، جاري کؾٕذن ي 

 . . . . داؽته: تقذٔم داؽته، جزٔان داؽته، ادامٍ داؽته ي 

 . . .  . خًردن: پٕچ خًردن، ًَاخًردن، فزٔت خًرن، تادخًردن ي 

 قٕذ ٔا قٕذ پٕؾًوذْ ي فعل:-2

 . . . . پظ دادن، فزاگزفته، تاس داؽته ي 

 یهت ي فعل کمکٓ:-3

 فعل کمکٓ تًدن: دلخًر تًدن 

  فعل کمکٓ ؽذن: دلخًر ؽذن 

 ياصک تغتٍ + ياصک آساد+ ياصک فعلٓ:-4

 . . . . تٍ دوٕا آمذن، اس تٕه تزدن، تٍ خًن کؾٕذن، تٍ بزگ رعاوٕذن ي 

 فعل+ ٌ+ فعل:-5

 . . . . کؾتٍ ؽذن، عاختٍ ؽذن، ارعال کزدٌ ؽذن ي 

در وتٕجٍ اجشاء تؾکٕل دَىذِ تماا کلمٍ َاْ مزکهة، مهه جملهٍ افعهال مزکهة، داراْ             

رياتظ دريوٓ خایٓ اوذ؛ تٍ َز اوذاسٌ اگز ٔ  فعل مزکة ياصٌ گاوٓ تز ؽذٌ تاؽذ، تهٍ َمهان         

قًْ تز خًاَذ  -اعم، یهت، قٕذ)َمزاٌ( ي تا فعل )َمکزد( -اوذاسٌ پًٕوذ مٕان َمزاٌ ي َمکزد
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تًد، تٍ حذْ اعت کٍ در افعال مزکثٓ کٍ کامالً ياصٌ گاوٓ اوذ، َٕچ ياصٌ ٔٓ مٕان آوُا فایهلٍ       

 اوذاختٍ ومٕتًاوذ.

 نتیجه       

فعل مزکة در سوجٕزِ جملٍ تأذ مغالعٍ ؽًد وٍ عًر مجزد ي خهار  اس جملهٍ؛ چهٍ تهغا               

فعلُاْ مزکثٓ اوذ کٍ در جملٍ ٔٓ عادٌ اعتىذ ي در جملّ دٔگزْ مزکهة ٔها بثهارف. تزرعهٓ        

اوذ. پأٍ در فعهل    « پأٍ+ بىصزفعلٓ» وؾان داد کٍ َمٍ فعلُاْ مزکة تا پأٍ تٍ یًرف عاخت

مزکة جأگاٌ دعتًرْ دارد. در عاخت فعلُاْ مزکة، دي عاخت ایلٓ تهٍ تزتٕهة عهاخت           

غٕز فعلٓ ٔا پأٍ ي بىصز فعلٓ تٍ یًرف ٔ  پارچٍ تٍ کار مٕزيد. در فعل مزکة َهز ٔکهٓ اس      

عاختُا معىاْ مغتقل دارد کٍ اس تلهٕق أه معاوٓ یًرف ي معىاْ ٔ  پارچّ فعل مزکة پذٔذ 

 مٓ آٔذ.

درتارٌ تؾخٕص ي عاخت فعل مزکة مٕان دعتًر ؤًغان اختال  وظز يجًد دارد. تعضٓ 

تمأشْ مٕان فعل مزکة ي بثارف فعلٓ ي اؽتقاقٓ وکزدٌ اوذ ي بذٌ ٔٓ مٕان َز دي تمأشاتٓ را    

تز ؽمزدٌ اوذ ي تٍ مًجًدٔت عٍ وً  فعل در ستان فارعٓ درْ قأل ؽذٌ اوذ: عادٌ، اؽهتقاقٓ ي     

مزکة کٍ َز کذاا ؽاخصٍ َاْ معٕىٓ دارد. فعل در یًرتٓ مزکة اعهت کهٍ مٕهان اجهشاْ          

عاسوذٌ آن کذاا ياصٌ کٓ ٔا ياصٌ ٔٓ جاگشٔه وگزدد؛ در حالٓ کٍ در جملٍ َاْ اعىادْ مٕهان   

فعل ي ياصِ قثل آن مٕتًان کلمٍ ٔا ياصکٓ را جاگشٔه گزداوذ؛  فعهل جملهّ مهعًلهٓ تها پهغٕىٍ                

مزکة اعت؛ در جملٍ َاْ اعىادْ فعل آن عادٌ اعت. فعلُاْ مزکة در أه عهاختُا ومأهان      

 مٕؾًد:

 ٔ  ٔا چىذ اعم: وگاٌ داؽته، عزکزدن، عزي دعت ؽکغته.-1

 پٕؾٕىٍ َا+ اعم+ فعل: تٍ راٌ افتادن، در وظز گزفته، تٍ خاک ي خًن کؾاوذن.-2

 قٕذ ٔا یهت + فعل: کىار آمذن، دٔزکزدن، گزا گزفته.-3

َمچىان ؽاخصٍ َأٓ تزاْ تؾخٕص فعل مزکة اس گزيٌ َاْ بثهارتٓ ي فعلُهاْ عهادٌ         
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 يجًد دارد:

 گغتزػ واپذٔزْ جشء غٕزفعلٓ در فعل مزکة.-1

 وقؼ واپذٔزْ ابضاْ غٕز فعلٓ تٍ جاْ وُاد، مهعًل ي اعىاد.-2

 يیل کامل اجشاْ غٕز فعلٓ در فعل مزکة.-3

 تغٕٕز واپذٔزْ ابضاْ غٕز فعلٓ در فعل مزکة. -4
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