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جوــــلَ:
خولَ ؼا اؾ ظیعگاُِای هطتلف هی تْاى تؽؼقی ّ تمكین تٌعی کؽظ یکی اؾ ایي تمكین تٌعی ُا تؽؼقی خولَ اؾ
ظیعگاٍ قاظٍ ّ غیؽ قاظٍ تْظى خوالت اقت .
خولَ ی قاظٍ  /خولَ ی غیؽ قاظٍ :
الف) خولَ ی قاظٍ  :خولَ ای کَ ظاؼای یک فمل اقت ّ خؿیی اؾ یک ّازع تؿؼگ تؽ ًثانع .
اضتؽ نٌاقاى ظؼ ناضَ ُای تطصصی کاؼ ُای هتفاّای هی کٌٌع.
ب) خولَ ی هؽکة  :خولَ ای کَ ظقت کن یک خولَ ی ّاتكتَ ظانتَ تانع
تمعی اؾ اضتؽ نٌاقاى هتطصصاًی ُكتٌع کَ کاؼ آًِا ههِاظٍ ی اخؽام آقواًی اقت .
اًْاع حزّف پیًْذ
زؽف ؼتػ یا پیًْع ظّ ًْق اقت:
پیًْع ُای ّ :اژٍ ُای ظقتْؼی «ّ»ّ«،لی»«،اها»«،لیکي»«،یا» ّ....ظّ خولَ ؼا ُن پایَ هی کٌٌع
ُوپایَ قاؾ
 کاؼگاُی لؽیط ّ ؼْیل ظایؽ کؽظًع ّ ضیاغ ُا پْل ؾؼ ّ قین ؼا گؽفتٌعپیًْعُای ّاتكَ قاؾّ :اژٍ ُای ظقتْؼی «کَ»«،تا»«،ؾیؽاکَ»ٌُ«،گاهی
کَ»«،اگؽ»««،اگؽچَ»ّ««،لتی کَ»««،چْى » ّ....خولَ ُای پف اؾ ضْظ ؼا تَ خولَ ی ُكتَ
ّاتكتَ هی قاؾًع
اّ تَ ضیاغ ضاًَ ی قلؽٌتی ؼفت تا لثاـ ؾؼتفت ضْظ ؼا تؽ تي کٌعاگز تاؼاى تَ کُْكتاى ًثاؼظ تَ قالی ظخلَ گؽظ ضهک ؼّظیپیًْعُای پؽکاؼتؽظ هاًٌع «کَ »ّ «تا» گاٍ اؾ خولَ زػف هی نًْع ّلی تالمٍْ ّخْظ ظاؼًع
لؽاؼ نع خهٌی لفین ظؼ نِؽ تؽگؿاؼ نْظ= لؽاؼ نع تا خهوی لفین ظؼ نِؽ تؽ پا نْظ
خولَ ی هؽکة یک خولَ ی ُكتَ(پایَ ) ّ یک یا چٌع خولَ ی ّاتكتَ(پیؽّ) تهکیل هی نْظ
لكوتی اؾ خولَ کَ زؽف ؼتؽْایكتَ قاؾ تا آى ُوؽاٍ اقت ّاتكتَ یا پیؽّ هی گْیٌع
اجشای جولَ ُ :ؽ خولَ ظاؼای ظّ تطم اصلی تَ ًام ًِاظ ّ گؿاؼٍ اقت
الف) ًِاظ :تطهی اؾ خولَ اقت کَ ظؼتاؼٍ ی آى ضثؽ یا تْظیسی ظاظٍ هی نْظ
ب) گؿاؼٍ  :تْظیر یا ضثؽی کَ ظؼ تاؼٍ ی ًِاظ ظاظٍ هی نْظ گؿاؼٍ ًام ظاؼظ
اّ ُویهَ تا ًگاٍ ضْظ پؽّاؾ پؽًعگاى ؼا تممیة هی کؽظ
ًِاظ

گؿاؼٍ
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جولَ ی سادٍ یک فعل دارد ّ دارای اجشایی است کَ اگز تٌِا اجشای اصلی را در ًظز بگیزین حذاقل دّ ّ حذاکثز چِار جش
دارد
تعذاد اجشای جولَ را فعل جولَ تعییي هی کٌذ
الگُْای قاضت خولَ ظؼ ؾتاى فاؼقی :
ًِ -1اظ  +فعل  :پزًدٍ پزید
ًِ -2اد  +هسٌد  +فعل  :ایي فزش سیباست
ًِ -3اد  +هفعْل  +فعل  :آًِا هقالَ را ًْشتٌد
ًِ -4اد  +هتون اجباری  +فعل  :ها با تزس هی جٌگین
ًِ -5اد  +هفعْل  +هسٌد  +فعل  :باراى لباس ُا را خیس کزد
ًِ -6اد  +هفعْل  +هتون اجباری  +فعل  :داًایی هطلب خْبی را بَ هي یاد داد .
ًِ -7اد  +هتون اجباری  +هسٌد  +فعل  :هزدم شِز بَ اّ پِلْاى هی گفتٌد
ًِ -8اد  +هفعْل (  +را)  +هفعْل ( بدّى «را»)  +فمل  :هاظؼ کْظک ؼالثاـ پْناًع
00چگًَْ بایذ تطخیص دُین کَ جولَ بز اساص کذام الگْ ساختَ ضذٍ است؟
گفتین تمعاظ اخؿای خولَ ؼا فمل تمییي هی کٌع،زاال تؽای ایٌکَ تعاًین خولَ چٌع خؿیی اقت تایع تَ فمل خولَ هؽاخمَ
کٌین .اتتعا قؽان فمل هی ؼّین قپف گػؼ فمل خولَ ؼا تمییي هی کٌین آًگاٍ تؽ اقاـ گػؼ فمل  ،اخؿای اصلی خولَ ؼا
ههطص هی کٌین.
000اؾ یک ًگاٍ کلوات ظاؼای ظّگًَْ ًمم ُكتٌع.
الف)ًمم ُای اصلی کَ لثاؼتٌع اؾًِ :اظ ،فمل ،هفمْل ،هكٌع ،هتون فمل
ب)ًمم ُای فؽلی کَ لثاؼتٌع اؾ:لیع،هتون اضتیاؼی(هتون لیع) ّ...
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هؽاتك ایي ّیژگی یک فمل یا گذراست یا ًاگذر ّ یا دّ ّجِی.
الف)افعال ًاگذر:تؽای کاهل نعى همٌی ضْظ تَ خؿ ًِاظ تَ ُیچ یک اؾ قَ ًمم اصلی ظیگؽ (هكٌع،هتون فمل،هفمْل)ًیاؾ
ًعاؼًع.
تؽضی اؾ هصعؼُای افمال ًاگػؼ لثاؼتٌعاؾ:
فعل ُای قاظٍ ی ًاگػؼ :ؼفتي  ،آهعى ً ،هكتي  ,پؽیعى  ،پژهؽظى  ،پالقیعى  ،پْقیعى  ،تؽکیعى  ،خٌثیعى  ،خْنیعى ،
خِیعى  ،چکیعى  ،خِیعى  ،ضهکیعى  ،ضٌعیعى  ،ضْاتیعى  ،ظهیعى (ؼلْق کؽظى) ظؼضهیعى ،ظّیعى  ،ؼلصیعى  ،ؼّییعى
،قْضتي  ،نکفتي  ،غؽیعى  ،گؽیكتي  ،گٌعیعى  ،لؽؾیعى  ،لغؿیعى  ،لٌگیعى  ،هؽظى ّ ،ؾیعى ّ...
فعل ُای پیهًْعی ًاگػؼ  :تؽافتاظى ،تؽضاقتي  ،ظؼ ؼفتي  ،ظؼ گػنتي  ،ظؼ غلتیعى  ،فؽًّهكتي ّ ،ؼآهعى ّ...
فعل ُای هؽکة ًاگػؼ  :تع آّؼظى  ،ؼّی ظاظى  ،اظاهَ ظانتي  ،پؽؾظى  ،قپؽی نعى  ،تؽل کؽظى  ،ظیؽ کؽظى  ،ظؼاؾ
کهیعى ظم کهیي  ،ؼْل کهیعى  ،تالی هاًعى  ،اًدام یافتي
گذرا کزدى فعل ُا :تؽضی اؾ فمل ُا ؼا تا افؿّظى تکْاژ «اى»گػؼا هی کٌٌع «اى» تکْاژ گػؼا قاؾ قثثی اقت ایي تکْاژ
تَ تي هعاؼق تمعی اؾ فملِا ی ًاگػؼ افؿّظٍ هی نْظ ّآًِا ؼا گػؼا تَ هفمْل هیکٌع
پؽیع >------بي هضارع  :پز  +اى  >-----پزاًد  ---پزاًید
ًکتَ  :اگز تکْاژ گذرا ساس « اى » بَ فعل گذرابَ هتون اضافَ شًْد آى را تبدیل بَ گذرا بَ هفعْل ّ هتون هی کٌد
تزسیدى اس  >-------تزساًدى را اس
چسبیدى بَ >------چسپاًدى را بَ
رُیدى اس  < ----رُاًدى را اس
رستي اس  >-----رُاًدى را اس
ًکتَ  2اگز تکْاژ اى بَ فعل ُای گذرا بَ هفعْل اضافَ شْد آًِا را گذرا بَ هفعْل ّ هتون هی کٌد
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پْشیدى را  > ---پْشاًدى را بَ

چشیدى را  >-----چشاًدى را بَ

خْردى را  >----خْراًدى را بَ

فِویدى را  >-----فِواًدى را بَ

ًکتَ  3بزخی اس هصدر ُا اس قبیل « شتافتي  ،سیستي  ،آسْدى » تکْاژ « اى » را ًوی پذیزًد
ًکتَ  4بزخی اس فعل ُای ًاگذر بَ گًَْ ای دیگز گذرا هی شًْد کَ شکل گذرای آًِا ایٌگًَْ است .
افتادى  :اًداختي

آهدى  :آّردى

رفتي  :بزدى

هاًدى  :گذاشتي

ب)افعال گذرا :تَ افمالی هی گْیٌع کَ تؽای کاهل نعى همٌی ضْظ لالٍّ تؽ ًِاظ تَ هفمْل،هكٌع،هتون فمل ّ یا ظّهْؼظ اؾ
قَ ًمم اضیؽ ًیاؾ ظاؼًع.
افمال گػؼا تَ هكٌع :افمال اقٌاظی تاتْخَ تَ تمعاظ اخؿایی کَ ظؼآى لؽاؼ هی گیؽًع تَ ظّگؽٍّ لوعٍ تمكین هیهًْع.
جولَ ُای سَ جشیی با هفعْل :
تَ خولَ ُای ؾیؽ تْخَ ًواییع :
اّ ....................ضؽیع  .آًِا ........................ضْاًعًع  .ظّقتن ً............................هٌاضت .
خولَ ُای تاال ُیچ یک کاهل ًیكتٌع ّ هی تْاًین تا افؿّظى یک گؽٍّ اقوی ظؼ ًمم هفمْل  ،آًِا ؼا تَ خولَ ُای کاهل
تثعیل کٌین .
الف)افمال اقٌاظی قَ خؿیی:فمل نعى ّ افمال ُن همٌی آى یمٌی:
اقت،تْظ،گهت،گؽظیع ّ ههتمات ایي افمال،افمالی ُكتٌع کَ خوالت قَ خؿیی گػؼا تَ هكٌع تَ ّخْظ هی آّؼًع.
ًکتَ ی  : 1اؾ هیاى پٌح فمل فْق فمل همیاؼ  ،فمل « نعى» اقت اگؽ ظؼ خوك تَ خای فمل اقٌاظی ازتوالی (یمٌی فملی کَ
زعـ هی ؾًین اقٌاظی اقت) ًتْاًین فمل « نع »لؽاؼ ظُین هموْالً تیاًگؽ اى اقت کَ آى خولَ فمل اقٌاظی قَ خؿیی
ًعاؼظ.
اّ ُوَ خا ؼ تا ظلت گهت

اّ ُوَ خا ؼا تا ظلت نع

گهت فمل اقٌاظ ًیكت
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اّ ظیؽّؾ ایٌدا تْظ
للی کاهال تیواؼ تْظ

تْظ فمل اقٌاظی ًیكت
للی کاهال تیواؼ نع

فمل اقٌاظی اقت.

ًکتَ ی  2ظؼ تمعی اؾ خولَ ُای قَ خؿیی اقٌاظی  ،گاُی تَ خای هكٌع  ،هتون هی آیع
هثال:

فالًی اؾ قاکٌاى ایي هسل اقت
هطؿى االقؽاؼ اؾ آثاؼ هاًعگاؼ اظب فاؼقی اقت

ب /افمال اقٌاظی چِاؼ خؿیی  :هِن تؽیي ایي افمال لثاؼتٌع اؾ :
 -1گؽظاًیعى ّ قَ فمل ُن همٌی اًِا (کؽظى  ،قاضتي ً ،وْظى)
ًکتَ  :قَ فمل یاظ نعٍ تَ نؽؼی اقٌاظی ُكتٌع کَ تتْاى تَ خای اًِا فمل گؽظاًیع ؼا لؽاؼ ظاظ.
هثال  :تاظ ُْا ؼا قؽظ کؽظ = گؽظاًیع
تاؼاى لثاـ ُا ؼا ضیف هی ًوایع = هی گؽظاًع
تالل هعاّم ها ؼا هْفك هی قاؾظ = هی گؽظاًع
اّ تا هي کاؼکؽظ ≠ گؽظاًیع (اقٌاظی ًیكت)
 -1افمال ًاهیذى  ،خْاًذى  ،گفتي  ،صذا سدى ضوزدى  ،بَ ضوار آّردى  ،بَ حساب آّردى  ،پٌذاضتي  ،دیذى  ،داًستي  ،یافتي
 ،اگؽ ظؼ همٌای ظّؼ ضْظ تَ همٌی اؼؾیاتی کؽظى ّ تَ زكاب آّؼظى تَ کاؼ ؼًّع فمل اقٌاظی چِاؼ خؿیی ُكتٌع .هثال:
 -1هي اّؼا اًكاى لاللی هی پٌعاؼم = تَ زكاب هی آّؼم.
 -2ها زافؿ ؼا ؼًع هی ظاًین = تَ زكاب هی آّؼین
 -3اّ ایي هؽلة ؼا کاهال هی ظاًع ≠ تَ زكاب هی آّؼظ
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ًکتًَ :1وْظاؼ افمال اقٌاظی چِاؼ خؿیی چٌیي ؼقن هی نْظ – تواهی افمال یاظ نعٍ لالٍّ تؽگػؼا تَ هكٌع گػؼا تَ هفمْل
ًیؿ هی تانٌع.
خولَ
فمل

ًِاظ
هفمْل

ها

زافؿ ؼا

...

هی ظاًین

هكٌع
ؼًع

ًکتَ ی :2فمل «گفتي» اگؽ تَ همٌی ًاهیعى  ،صعا کؽظى تانع فمل اقٌاظی چِاؼ خؿئی اقت تفاّت آى تا افمال لثل ظؼ ایي
اقت کَ لالٍّ تؽ هكٌع تَ خای هفمْل تَ هتون اخثاؼی (هتون فمل)ًیاؾهٌع اقت.
هثال  :اُل هسل تَ اّ پِلْاى هی گفتٌع

ها تَ اّ هاظؼ تؿؼگ هی گْیین
خولَ
فمل

ًِاظ
اُل هسل
ها

هتون
تَ اّ
تَ اّ

افعال گذرا بَ هتون :
هتون گؽٍّ اقوی اقت کَ پف اؾ زؽف اظافَ هی آیع :

هكٌع
پِلْاى
هاظؼ تؿؼگ

هی گفتٌع
هی گْیین
هی
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تؽضی اؾ زؽّف اظافَ لثاؼتٌعاؾ « :اؾ  ،تا  ،تَ  ،تؽ  ،ظؼ  ،تؽای  ،ظؼتاؼٍ ی  ،تی (تَ همٌی تعّى) چْى (تَ همٌی هثل)
تَ ّقیلَ ی  ،تا (ّلتی فاصلَ ی ؾهاًی ّ هکاًی ؼا هی ؼقاًع

ًحٍْ ی تطخیص هتون فعل اس هتون قیذ :
 -1هعیار هعٌاییُ :وچٌاًکَ همٌای یک فمل گػؼا تَ هفمْل تعّى زعْؼ هفمْل کاهل ًیكت همٌای یک فمل گػؼا تَ هتون
ًیؿ تعّى زعْؼ هتون کاهل ًیكت .افمالی کَ گػؼا تَ هتون ُكتٌع هموْالً افمالی تماتلی ّ ظّ ؼؽفَ ُكتٌع هثالً ضؽیعى ،
یک فمل تماتلی اقت .ؾیؽا تؽای تسمیك آى ًیاؾ تَ زعْؼ کكی اقت کَ تفؽّنع ّلی افمالی ًفیؽ ؼفتي ّ آهعى چٌیي
ًیكت.
 -2هعیار استعوال حزف اضافَ  :تؽ اقاـ ایي همیاؼ کَ اؾ همیاؼ ًطكت ظلیك تؽ اقت ؼاتؽَ ی هتون فملی تا افمال ضْظ اؾ
ؼؽیك یک زؽف اظافَ ی اضتصاصی تؽلؽاؼ هی گؽظظ.
زؽّف اظافَ ی اضتصاصی کَ پٌح هْؼظ هی تانٌع  ،لثاؼتٌع اؾ  :تَ  ،تا  ،تؽ  ،ظؼ  ،اؾ  ،پف اگؽ ظیعین کَ هتون تا زؽف
اظافَ ی ظیگؽ آهع  ،لؽماً آى هتون اؾ ًْق لیعی اقت.
هثال خولَ ی  :هي  ....ؼًدیعم فمػ تا زؽف اظافَ ی اضتصاصی «اؾ» پؽ هی نْظ.
هي تَ اّ هی ًاؾم (ًاؾیعى تَ کكی) هتون فمل
گل ظؼ گلعاى هی گٌدع (گٌدیعى ظؼ خایی) هتون فمل
اّ تَ هعؼقَ هی ؼّظ (ؼفتي اؾ خایی  /تَ خایی  /تا خایی)

هتون لیع
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زؽف اظافَ

هصعؼ

تَ

اًعیهیعى ،تالیعى  ،تؽاؾیعى  ،تؽضْؼظى  ،پؽظاضتي  ،پیْقتي  ،تاضتي  ،چكپیعى ،گؽّیعى ً ،اؾیعى ً ،گؽیكتي
،

تا

خٌگیعى  ،ظؼآهیطتي  ،قاضتي  ،قتیؿیعى  ،آهیطتي ( هطلْغ کؽظى)

اؾ

پؽُیؿیعى  ،تؽقیعى  ،ؼًدیعى  ،گػنتي ،

گٌدیعى
ظؼ
تؽ

نْؼیعى

ب )هصعؼ تؽضی اؾ فملِای گػؼا تَ هفمْل ّ هتون
هصعؼ

زؽف اظافَ
تَ

آهْضتي ( یاظ ظاظى ) آّیطتي ( ّصل کؽظى ) افؿّظى،آلْظى ،تطهیعى  ،پؽظاضتي ،
پیْقتي  ،چكپاًعى  ،قپؽظى  ،فؽّضتي  ،گفتي  ،ظاظى

اًعّظى ،آهیطتي (هطلْغ کؽظى ) ،قٌدیعى

تا

پؽقیعى  ،تؽقاًعى  ،ضؽیعى  ،ظؾظیعى  ،ؼتْظى  ،ؼُاًعى  ،نٌیعى  ،کاقتي ،گؽفتي  ،آهْضتي ( یاظگؽفتي)

اؾ

گٌداًعى

ظؼ

گػؼای قثثی ←تؽضی افمال ؼا اؾ ؼؽیك افؿّظى تکْاژ «اى» ّ یا تغییؽ فمل هی تْاى گػؼا کؽظ تؽضی اؾ افمال گػؼا ؼا
ًیؿ ظّتاؼٍ هی تْاًٌع تا پػیؽل تکْاژ «اى» گػؼا نًْع.
تَ فمل گػؼایی کَ تا پػیؽل تکْاژ «اى» ظّتاؼٍ گػؼا هی نْظ فمل گػؼای قثثی هی گْیٌع الؾم تَ غکؽ اقت کَ ایي افمال
ظؼ آغاؾ یا گػؼا تَ هفمْل ُكتٌع یا گػؼا تَ هتون.
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هثال  :للی غػا ؼا هی ضْؼظ (گػؼا تَ هفمْل)
هاظؼ غػا ؼا تَ للی هی ضْؼاًع (گػؼای قثثی)
اّ اؾ قگ هی تؽقع (گػؼا تَ هتون)
هاظؼ اّؼا اؾ قگ هی تؽقاًع (گػؼای قثثی)
ًکتَ ی : 1اگؽ تکْاژ «اى» گػؼا قاؾ تَ افمال گػؼا تَ هتون افؿّظٍ نْظ آى ؼا گػؼا تَ هفمْل ًیؿ هی ًوایع .افمالی ًفیؽ :
تؽقیعى (تؽقاًعى) چكثیعى (چكثاًعى) ؼُیعى (ؼُاًعى) چهیعى (چهاًعى) پْنیعى (پْناًعى) (ضْؼظى (ضْؼاًعى)
فِویعى (فِواًعى) ّ ...اؾ ایي ظقتَ اًع.
ًکتَ ی : 2اگؽ تکْاژ «اى» تَ افمال گػؼا تَ هتون افؿّظٍ نْظ آًِا ؼا گػؼا تَ هفمْل ًیؿ هی ًوایع .افمالی ًفیؽ تؽقیعى
(تؽقاًعى) چكثیعى (چكثاًعى) ؼُیعى (ؼُاًعى) ؼقتي (ؼُاًعى) ّ ...
ًکتَ ی  :3اگؽ فملی اؾ ًْق گػؼای قثثی تانع زتواً چِاؼ خؿیی اقت ّ هموْالً اؾ ًْق چِاؼ خؿیی هفمْلی ّ هتووی اقت
ًکتَ ی  :4اؾ هیاى افمال اقٌاظی قَ خؿئی  ،فمل «اگؽ ظیعى»تَ ضاؼؽ پػیؽل تکْاژ «اى» گػؼای قثثی هی نْظ.
هثال ُْ :ا صاف گؽظیع ← تاظ ُْا ؼا صاظف گؽظاًیع.
ًکتَ ی  : 5تواهی خوالتی کَ فمل آًِا گػؼای قثثی اقت خوالت چِاؼ خؿیی تا هفمْل ّ هتون ُكتٌع تَ خؿ خوالتی کَ فمل
گػؼای قثثی اًِا فمل «گؽظیعى» اقت .ایي ظقتَ اؾ خوالت چِاؼ خؿیی هفمْل ّ هكٌعی ُكتٌع.

بحث جولَ ُای سادٍ ی استثٌایی ً( :ام ظیگؽ ایي خوالت خولَ ُای تی فمل اقت )
تَ خولَ ُایی هی گْیٌع کَ گؿاؼٍ ی آًِا فمل ًعاؼظ تلکَ ظؼ قاضتواى گؿاؼٍ تَ هاًٌع تطم ًِاظ فك گؽٍّ اقوی ّخْظ ظاؼظ.
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الف) جولَ ُای استثٌایی دّ جشیی  :قاضتواى خولَ ُایی ًفیؽ «نة ضْل» ضعا ًگِعاؼٍ فمػ ظّ گؽٍّ اقوی ّخْظ ظاؼظ
ُؽ یک اؾ ایي گؽٍّ ُا یک خؿء اصلی تَ زكاب هی آیٌع .
خولَ
گؽٍّ اقوی

گؽٍّ اقوی

گؿاؼٍ

ًِاظ

ُؽچٌع افؿّظى فمل تَ تؽضی اؾ ایي خوالت غیؽ لاظی اقت اها اگؽ تَ آًِا فملی افؿّظٍ نْظ اؾ زالت اقتثٌایی ضاؼج هی
نًْع ّ یک خولَ ی اقٌاظی قَ خؿیی هی نًْع ← تْلف هوٌْق اقت.

جولَ ُای استثٌایی سَ جشیی  :ظؼ ایي خوالت قَ گؽٍّ اقوی ّخْظ ظاؼظ تٌاتؽایي قَ خؿیی تَ زكاب هی آیٌع اصلی تؽیي
ًهاًَ ی ایي خولَ ُا زعْؼ کلوَ ی قمٌی اقت کَ ظؼ ّقػ خولَ هی آیع «یمٌی» ظؼ ایي خوالت کاؼ فمل ؼا اًدام هی
ظُع ؾیؽ ا هماظل فمل اقت.
خولَ
گؿاؼٍ

ًِاظ
گؽٍّ اقوی
ؾًعگی

(هماظل فمل)

گؽٍّ اقوی

یمٌی

غفیعٍ ّ خِاظ

خولَ ُای اقتثٌایی :
گؿاؼٍ ی ایي ًْق خولَ ُا تعّى فمل هی آیع تَ ُویي ظلیل آًِا ؼا تی فمل هی ًاهین.
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الف ) خولَ ُای یک خؿیی تی فمل هاًٌع :قالم ،تَ قالهت  ،تَ اهیع ظیعاؼ
ب) خولَ ُای ظّخؿیی تی فمل هاًٌع :لیعتاى هثاؼک  ،ظّ ظّتا چِاؼ تا  ،نة ضْل
ج) خولَ ُای قَ خؿیی تی فمل هاًٌع :ؾًعگی یمٌی لمیعٍ کَ هماظل آى هی نْظ :ؾًعگی لمیعٍ اقت
ظؼ ایي خولَ ُا ّاژٍ ی « یمٌی » هماظل فمل « اقت » تَ زكاب هی آیع

ًمم ُای تثمی  :تمم ُایی ُكتٌع کَ اؾ ضْظ اقتماللی ًعاؼًع ّ تاتك گؽٍّ اقوی لثل اؾ ضْظ ُكتٌعّ
لثاؼتٌع اؾ :
همؽْف  ،تعل  ،تکؽاؼ
الف) همؽْف ُ :ؽگاٍ ظّ اقن تا یک « ّاّ» تَ ُوعیگؽ هؽتثػ نًْع ،آى «ّاّ» ؼا لؽف ّ کلوَ ی
تمع اؾ آى ؼا همؽْف هی ًاهٌع .همؽْف تَ ُؽ گؽٍّ اقوف ظؼ زکٌن ُواى گؽٍّ اقت
تِاؼّ تاتكتاى ؼا ظّقت ظاؼم .هفمْل همؽْف

ب) تعل  :گؽٍّ اقوی لثل اؾ ضْظ ؼا تْظیر هی ظُع
هْالًا  ،نالؽ ّ لاؼف تؿؼگ ایؽاًی  ،ظؼ لًْیَ ؾًعگی هی کؽظ.
تعل
چٌع ًکتَ ظؼ ؼاتؽَ تا تعل :
 -1تعل لاتل زػف اقت
 -2تعل ًثایع خولَ تانع
 -3تعل ًثایع ًمم ظیگؽی ظانتَ تانع
 -4کلواتی هاًٌع  « :اتي » ّ « تٌت» ظؼ تؽکیثاتی هثل  « :هسوع اتي هٌْؼ » ّ « فاؼوَ تٌت اقع »
ّ ....تعل ُكتٌع
ج) تکؽاؼ :آى اقت کَ یک ًمم ظّ تاؼ ظؼ خولَ تکؽاؼ نْظ .
 اؾ ازوع تپؽـ اؾازوعتکؽاؼ
فمل:
ُؽ فمل ؼا اؾ ظیعگاُِای هطتلف هثل  :ؾهاى  ،نطص ،هملْم ّ هدِْل تْظى  ،گػؼ ّ ًاگػؼ ّ ،خَ
ُؽ فمل ظاؼای ظّ لكوت اقت :
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تي :خؿء ثاتت فمل کَ ظؼ توام قاضت ُای نهگاًَ تکؽاؼ هی نْظ ُؽ فمل ظّ تي ظاؼظ
الف) تي هاظی  :هصعؼ تعّى « ى » ؼفت  ،ظیع ًْ ،نت
ب) تي هعاؼق  :فمل اهؽ تعّى « ب» ؼّ  ،تیي ًْ ،یف
نٌاقَ  :خؿء هتغییؽ فمل نٌاقَ اقت ّظؼ ُؽیک اؾ نطص ُای نهگاًَ ی فمل تغییؽ هی کٌع .
صفت هفمْلی  :تي هاظی  = ٍ +صفت هفمْلی  :ظیع  = ٍ +ظیعٍ

ؾهاى ُ :ؽفمل ظاؼای قَ ؾهاى اقت
الف ) گػنتَ ( هاظی ) :
هاظی قاظٍ  :تي هاظی  +نٌاقَ  :ؼفتــــــــــ  +ـّ م = ؼفتن ....
هاظی اقتوؽاؼی  :هی  +هاظی قاظٍ  :هی  +ؼفتن = هی ؼفتن .....
هاظی ًملی  :صفت هفمْلی  +ام ،ای  ،اقت  .....ؼفتَ ام  ،ؼفتَ ای  ،ؼفتَ اقت ....
هاظی تمیع :صفت هفمْلی  +تْظم  ،تْظی  ،تْظ .......ؼفتَ تْظم  ،ؼفتَ تْظی ......
هاظی التؿاهی  :صفت هفمْلی  +تانن  ،تانی  ،تانع  ......ؼفتَ تانن  ،ؼفتَ تانی .....
هاظی هكتوؽ ( ظؼ خؽیاى)  :تي هاظی فمل ظانتي  +نٌاقَ  +هاظی اقتوؽاؼی فمل اصلی :
ظانتن هی ؼفتن
ب) زال ( هعاؼق):
هعاؼق اضثاؼی  :هی  +تي هعاؼق  +نٌاقَ  :هی ؼّ م  ،هی ؼّی  ،هی ؼّظ
هعاؼق التؿاهی  :تـ  +تي هعاؼق +نٌاقَ  :تؽّم  ،تؽّی تؽّظ
هعاؼق هكتوؽ ( ظؼ خؽیاى ) تي هعاؼق فمل ظانتي « ظاؼ»  +نٌاقَ  +هعاؼق اضثاؼی فمل
اصلی  :ظاؼم هی ؼّم

ج) هكتمثل ( آیٌعٍ )  :تي هعاؼق « ضْاٍ » +نٌاقَ  +تي هاظی فمل اصلی  :ضْاُن ؼفت  ،ضْاُی
ؼفت ....

نطص فمل :
ُؽفمل نم نطص ظاؼظ کَ تا نٌاقَ ًهاى ظاظٍ هی نْظ
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اّل نطص هفؽظ « هي» ّم = هي ؼفتــــ م  /هی ؼّم
ؼفتین/هی ؼّین
ظّم نطص هفؽظ « تْ » ی = تْ ؼفتــــــ ی /هی ؼّی
ؼفتیع /هی ؼّیع
قْم نطص هفؽظ « اّ » ّظ = اّ ؼفت  /هی ؼّظ
ؼفتٌع /هی ؼًّع

اّل نطص خوك « ها » یــــن =
ظّم نطص خوك «نوا » یـــع =
قْم نطص خوك «ایهاى» ّ ًع=

فملِای هملْم ّ هدِْل:
فمل هملْم فملی اقت کَ فالل ّ اًدام ظٌُعٍ ی آى ههطص تانع.
هثال :هِتاب ُوَ خا ؼا ؼّني کؽظٍ اقت
فمل هدِْل:
فملی کَ فالل ّ اًدام ظٌُعٍ ی آى ههطص ًیكت.
هثالُ :وَ خا ؼّني نع .
اگؽ تطْاُین یک خولَ ی هملْم ؼا کَ فمل آى هملْم اقت تثعیل تَ هدِْل کٌین تایع چٌع هؽزلَ کاؼاًدام ظُین
)1زػف ًِاظ خولَ  )2زػف ًهاى هفمْلی « ؼا»  )3هفمْل ؼا تَ آغاؾ خولَ آّؼظٍ ًِاظ خولَ ی
خعیع لؽاؼ هی ظُین
 )4اؾفمل خولَ صفت هفمْلی هی قاؾین  )5قاضتي فمل هٌاقة ( اؾ ًفؽ نطص ّ ؾهاى تا ًِاظ خعیع)
اؾ هصعؼ«نعى »

هثال:

اّ
1زػف ًِاظ

کتاب ؼا ضْاًع
2زػف

کتـــــــــآب ضْاًع
 3تَ اّل خولَ آهع
کتاب ضْاًعٍ
4صفت هفمْلی اؾ فمل اصلی
کتاب ضْاًعٍ نع
 5قاضتي فمل هٌاقة خولَ ی خعیع اؾ فمل نعى
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آًِا نوا ؼا ضْاٌُع ظیع  :نوا ظیعٍ ضْاُیع نع
گػؼا ّ ًاگػؼ تْظى فمل :
فمل ًاگػؼ :فملی کَ فمػ تا ًِاظ کاهل هی نْظ ًّیاؾ تَ اخؿای ظیگؽی ًعاؼظ
پـــــــــؽًــــــــعٍ پـــــــؽیـــــــع
فمل
ًِاظ
فمل گػؼا :فملی کَ لالٍّ تؽ ًِاظ تَ خؿء یا اخؿای ظیگؽی ُن ًیاؾ ظاؼظ
ُــــــْا قــــــــؽظ اقت
للی کتاب ؼا ضْاًع
ًاظاى یَ ثؽّتم هی ًاؾظ

هتون :
ُؽکلوَ ای هَ تمع اؾ زؽّف اظافَ تیایع هتون ًاهیعٍ هی نْظ .
زؽّف اظافَ لثاؼتٌع اؾ « :اؾ  ،تَ  ،تؽ  ،تؽای  ،تی  ،تعّى  ،چْى  ،تا »
اًْاع هتون:
هتون قیذی یا هتون اضتیاؼی  :آّؼظى یا ًیاّؼظى آى تفاّتی ًوی کٌع ّاگؽ زػف نْظ همٌی خولَ تغییؽ
ًوی کٌع
هثال :اّ تا هانیي اؾ ضاًَ تَ هعؼقَ هی ؼّظ .
هتون فعل (هتون اخثاؼی) هتووی کَ فمل خولَ تؽای کاهل نعىِ همٌی تَ آى ًیاؾ ظاؼظّ لاتل زػف ًیكت .
ظؼ تسث هتون فمل تایع تَ ًکاتی تْخَ کؽظ :
الف ) اؾ تیي زؽّف اظافَ فمػ پٌح زؽف ( اؾ  ،تَ  ،تا  ،تؽ  ،ظؼ) زؽّف اظافَ ی اضتصاصی هتون
فمل ُكتٌع
ب ) فمل ُایی کَ هتون فمل هی پػیؽًع فمػ یک زؽف اظافَ ی اضتصاصی ظاؼًع
ج) اگؽ فملی یا چٌع زؽف اظافَ ّ یا زؽفی تدؿ زؽّف تاال تیایع هتون فمل الؾم ًعاؼظ
ظ) لثال هصعؼ تمعاظی اؾ فملِای گػؼا تَ هفمْل تَ ُوؽاٍ زؽف اظافَ ی اضتصاصی آًِا غکؽ نع
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هتون اسن  :تؽضی اؾ اقن ُا زؽف اظافَ ی اضتصاصی ظاؼًع ّ هتون هیگیؽًع اها ایي هتون ظؼ لیي ایي
کَ لاتل زػف ًیكت اؼتثاؼی ُن تا فمل خولَ ًعاؼظ تلکَ ّاتكتَ ی ُواى اقن ضْظ تَ زكاب هی آیع
تؽضی اؾ ایي اقن ُا ُوؽاٍ تا زؽف اظافَ ی اضتصاصی آًِا :لاللَ تَ  ،هِاؼت ظؼ ،تؽـ اؾ ،ؼُایی
اؾ  ،اهیع تَ  ،هٌدؽ تَ ً ،ؿظیک تَ  ،هصازثَ تا  ،هٌاـؽٍ تا  ،اقتفاظٍ اؾ  ،لػت تؽظى اؾ  ،تملك تَ ،
ًیاؾ تَ  ،لثؽیؿ اؾ  ،قؽناؼ اؾ
هتون اقن ُن لثل اؾ اقن ّ ُن تمع اؾ اقن ضْظ هی تْاًع تیایع.

گــــــزٍّ اسوی:
گؽٍّ اقوی اؾ یک اقن تَ لٌْاى ُكتَ ّ یک یا چٌع ّاتكتَ تهکیل هی نْظ
ّخْظ ُكتَ الؿاهی ّ ّخْظ ّاتكتَ ُا اضتیاؼی اقت
چٌع ًکتَ :
 -1ظؼ یک گؽٍّ اقوی اّلیي کلوَ ای کَ ًمم ًوای اظافَ هیگیؽظ ُكتَ ی آى گؽٍّ اقوی اقت
 -2اگؽ ظؼ یک گؽٍّ ُیچ اقوی ًمم ًوا ًگؽفت آضؽیي کلوَ ی گؽٍّ ُكتَ اقت
 -3کلوَ ی « ُوَ » اگؽ ًمم ًوا ُن تگیؽظ تاؾ ّاتكتَ اقت هثال ُ :وَ یِ هؽظم نِؽ
ّاتكتَ ُا ظّ تْق اًع :
ّاتكتَ ُای پیهیي کَ لثل اؾ ُكتَ هی آیٌع
ّاتكتَ ُای پكیي کَ تمع اؾ ُكتَ هی آیٌع
الف) اًْاع ّابستَ ُای پیطیي عبارتٌذ اس :
 )1صفت اناؼٍ :ایي  ،آى ُ ،ویي ُ ،واى ،چٌیي  ،چٌاى
 )2صفت پؽقهی :کعام ؟ چَ ؟ چٌع؟
 )3صفت تمدثی :چَ! لدة!
 )4صفت هثِن ُ :ؽُ ،وَ ُ ،یچ ،فالى  ،چٌع ،ظیگؽ
 )5صفت لالی ( :صفت تیاًی  +تؽ /تؽیي )  :ضْب تؽیي کالـ
 )6صفت نواؼنی اصلی ُ :وَ ی العاظ ؼثیمی اؾ یک تا ....
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 )7صفت نواؼنی تؽتیثی  :لعظ ُای اصلی  ُ +هیي
 )8ناضص  :لمة ُا ّ لٌْاى ُایی کَ تعّى فاصلَ ّ تعّى ًمم ًوای اظافَ لثل اؾ یک اقن هی آیٌع .

ب) ّابستَ ای پسیي :
 )1لالهت ُای خوك :
ً )2هاًَ ی ًکؽٍ ( ًانٌاـ) «ی »
 )3صفت نواؼنی تؽتیثی  :لعظُای اصلی ُ +م
 )4هعاف الیَ  :اقن یا ظویؽی کَ تا فاصلَ ی یک ًمم ًوای اظافَ تپف اؾ اقن یا ظویؽ ظیگؽ تیایع
 )5صفت ُای تیاًی :کَ ضْظ الكاهی ظاؼظ ّ ظؼ ؾیؽ تَ آًِا اناؼٍ هی نْظ
الف :صفت فاللی قَ ًْق اقت :
تي هعاؼق  +ا  :پْیا  /گْیا
تي هعاؼق ًّ +عٍ  :گْیٌعٍ /خْیٌعٍ
تي هعاؼق  +اى  :ظّاى  /ضٌعاى
ب) صفت هفمْلی  :تي هاظی  : ٍ +گفتَ ؟ ظیعٍ  /نٌیعٍ
ج) صفت لیالت  :هصعؼ +ی  :ضْؼظًی  /ؼفتٌی
ٍ) صفت ًكثی :اقن  +ی  :ایؽاًی  ،تِؽاًی  ،نِؽی
اقن  +اًَ  :کْظکاًَ  ،ؾًاًَ  ،نثاًَ
اقن +یي :هكیي  ،ؾؼیي  ،قیویي
اقن  +یٌَ  :پهویٌَ  ،قیویٌَ  ،ؾؼّیٌَ
اقن  +اًی  :ؼّزاًی  ،خكواًی  ،فْلاًی
ّابستَ ُای ّابستَ :
ُواًؽْؼ کَ اناؼٍ نع گؽٍّ اقوی اؾ ُكتَ ّ ّاتكتَ تهکیل هی نْظ تمعی ّایكتَ ُا ًیؿ ظؼ صْؼت
لؿّ هی تْاًٌع ّاتكتَ ظانتَ تانٌع.
ّاتكتَ ُای ّاتكتَ لثاؼتٌع اؾ :
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 )1هویؿ  :هموْال تؽای نواؼل تمعاظ  ،اًعاؾٍ ّ ّؾى هْصْف هیاى لعظ ّ همعّظ ( صفت نواؼنی ّ
هْصْف آى ) اقوی هی آیع کَ ّاتكتَ ی لعظ اقت ّ هویؿ ًام ظاؼظ  .هویؿ تا لعظ ُوؽاٍ ضْظ یک خا
ّاتكتَ ی ُكتَ هی نْظ :
ظّ ظقتگاٍ ؼاظیْ  ،ظٍ تْپ پاؼچَ  ،قَ فؽقص ؼاٍ ،
ت صفت  :تؽضی اؾ صفت ُا صفت ُای ُوؽاٍ ضْظ ؼا تیهتؽ همؽفی هی کٌٌع ّ ظؼتاؼٍ ی اًعاؾٍ
 )2صف ِ
ّ ظؼخَ ی آًِا تْظیر هی ظٌُع هثل  :لثاـ آتی قیؽ ،ؼًگ قثؿ یهوی،
ایي صفت تاصفت ُوؽاٍ ضْظ یک خا ّاتكتَ ی ُكتَ هی نْظ.
ؼًگ قفیع نیؽی
 )3هعاف الیَ هعاف الیَ  :ظؼتؽکیة ُای اظافی گاٍ ههاف الیَ ًیؿ ظّتاؼٍ ضْظ هعاف الیَ هیگیؽظ
ظؼتؽکیة « کیف پكؽ ُوكایَ » اگؽ ظلت ًواییعضْاُیع ظیع کَ ُوكایَ هعاف الیَ هعاف الیَ اقت .
 )4لیع صفت  :ظؼ یک تؽکیة ّصفی لیعی هی آیع کَ صفت ؼا همیّع هی کٌع .
ُْای ضْب

ُْای ًكثتا ضْب

 )5صفت هعاف الیَ  :کتاب پكؽ تؿؼگ تؽ هی تٌین کَ پكؽ هعاف الیَ کتاب اقت اها تؿؼگ تؽ صفتی
اقت کَ پكؽ ؼا تْصیف هی کٌع
«کتاب ایي هؽظ » ًیؿ ًْلی ظیگؽ اؾایي گًَْ اقت کَ ظؼ آى هؽظ هعاف الیَ کتاب اقت ّ ایي صفت
اناؼٍ تؽای هؽظ
قاضتواى ّاژٍ:
ّاژٍ ُای ؾتاى فاؼقی اؾ ًفؽ قاضتواى ّ اخؿای تهکیل ظُتعٍ تَ ظّ ظقتَ ی کلی« قاظٍ ّ غیؽ قاظٍ »
تمكین هی نًْع کَ ّاژٍ ُای غیؽ قاظٍ ضْظ تَ قَ ظقتَ ی ًّعی  ،هؽکة ّ ًّعی هؽکة» تمكین هی
نًْع
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الف) ّاؾٍ ُای قاظٍ  :فمػ اؾ یک خؿءِ همٌی ظاؼ ظؼقت نعٍ اًع ّ لاتل تمكین تَ اخؿای کْچکتؽی
ًیكتٌع
هثال :کتاب  ،ظؼیا  ،کاغػ ،هعؼقَ ّ.....
ب) ّاژٍ ُای ًّعی :اؾ تؽکیة یک خؿءِ همٌی ظاؼ ّ یک یا چٌع خؿءِ تی همٌی تهکیل هی نْظ .
هثال :گلكتاى ( گل همٌی ظاؼ +قتاى تی همٌی)
پ) ّاژٍ ُای هؽکة  :اؾ ظّ یا چٌع خؿءِ همٌی ظاؼ تهکیل نعٍ اًع
هثال :گلطاًَ  ،ؼاٌُوا ،للوؽّ
ج) ّاژٍ ُای ًّعی هؽکة اؾظّ یا چٌع خؿءِ همٌی ظاؼ  +خؿء یا اخؿای تی همٌی ظؼقت هی نًْع.
هثالً :ا خْاًوؽظ ( ًا خؿءِ تی همٌی) خْاى  1خؿءِ همٌی ظاؼ  ،هؽظ خؿءِ همٌی ظاؼ
ظّ چؽضَ  ،قؽاقؽ ،تؽاتؽ  ،آنپؿُا ،
*ًکتَ ی هِن  :ظؼ تمییي قاضتواى ّاژٍ ُا ًثایع تَ قاضت تاؼیطی آًِا تْخَّ کؽظّ تایع ظؼ ًفؽ ظانت کَ
ٌُگام تمییي اخؿای تهکیل ظٌُعٍ ی ّاژٍ تایع زع الل یک خؿء آى اهؽّؾٍ ظاؼای همٌی تانع .
تٌا تؽایي ّاژٍ ُای  :تاتكتاى ،ؾهكتاى ،ظتكتاى ،ظتكتاى  ،قاؼتاى ،ضلثاىً ،اّظاى ،ضاًعاى ،قیاّل ،
تِویٌَ  ،قِؽاب  ،ؼقتن  ،نیؽیي  ،ظقتگاٍ  ،پگاٍ  ،تٌگاٍ  ،غٌچَ  ،پاؼچَ  ،کلْچَ  ،کْچَ  ،هژٍ  ،ظیْاؼ
 ،ظیْاًَ ّ ،اظاؼّ ،نثاى قاظٍ ُكتٌع.
ّظمیت اهؽّؾِ ایي ّاژٍ ُا هْؼظِ ًفؽ اقت ًَ نکل تاؼیطی آًِا.
ؼّاتػ همٌایی هیاى ّاژٍ ُا:
ّاژٍ ُا چِاؼًْق ؼاتؽَ ی همٌایی تا ُن ظاؼًع .
الف) تعاظ  :ظّ ّاژٍ اؾ ًفؽ همٌایی هتعاظًع .هثل :قیاٍ ّ قفیع  ،ظّؼ ًّؿظیک  ،تلٌع ّکْتاٍ
ب) تؽاظف  :ظّ ّاژٍ تا ُن هتؽاظفتع یمٌی ُن همٌا ُكتٌع ّ یک همٌی ؼا هی ؼقاًٌع هثل  :قطت ّ
ظنْاؼ تؽـ ّ ّزهت
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ج) تٌاقة  :ظّ ّاژٍ کَ خؿیی اؾ یک هدوْلَ ُكتٌع ّ اؾ تا ُن اؼتثاغ ظاؼًع ّ تؽ ؼّی یک نثکَ ی
همٌایی لؽاؼ ظاؼًع هاًٌع :ظقت ّپا
ظ) تعوي  :یکی اؾ ّاژٍ ُا خؿیی اؾ ظیگؽی اقت هاًٌع :فْتثال ّ ّؼؾل  ،پعؼ ّّالعیي
ّضعیت ّاژٍ ُا در گذر سهاى :
ّاژٍ ُا ظؾ گػؼ ؾهاى ّ ظؼ ؼْل تاؼیطی کَ قاضتَ نعٍ اًع ههوْل چِاؼ ّظمیت ُكتٌع.
الف ّ :اژٍ ُایی کَ ظؼ گػنتَ کاؼتؽظ ظانتَ اًع ّلی تَ هؽّؼ ؾهاى تؽاثؽ لْاهل هطتلف اؾ تیي ؼفتَ ّ
هتؽّک نعٍ اًع ّ .اژٍ ُایی هثل  :تؽگكتْاى ( ؾؼٍ خٌگی ) قْفاؼ ( ظُاًَ ی تیؽ ) آؾفٌعاک ( ؼًگیي
کواى )
بّ :اژٍ ُایی کَ همٌای لعین ضْظ ؼا اؾ ظقت ظاظٍ اًع ّ همٌای خعیع پػیؽفتَ اًع .هثال:
نْش ( ظؼ لعین تَ همٌای چؽک تْظٍ ّ اهؽّؾٍ تَ همٌای اًكاى تػلَ گْ تَ کاؼ هی ؼّظ )
کثیف ( لعین  :فهؽظٍ /اهؽّؾٍ :آلْظٍ ) هؿضؽف ( لعین  :فلؿ آب ؼال ظاظٍ نعٍ /اهؽّؾٍ :تیاؼؾل ّ تی
ضاصیت) قْگٌع ،ؼلٌا ّ....
جّ :اژٍ ُایی کَ همٌای لعین ضْظ ؼا زفؿ کؽظٍ اًع ّ همٌای خعیع ًیؿ گؽفتَ اًع یمٌی اهؽّؾٍ ُن همٌای
خعیع آًِا کاؼتؽظ ظاؼظ ُن همٌای لعیوهاى
هثل  :یطچال  ،ؼکاب ،قپؽ  ،پیکاى
ظّ :اژُایی کَ تا ُواى همٌای لعین ضْظ اظاهَ ی زیات هی ظٌُع ّ ٌُْؾ کاؼتؽظ ظاؼًع  .هثل  :آقواى ،
ضٌعٍ  ،ناظی  ،کٍْ ....
هعاًی هختلف یک ّاژٍ:
ُؽّاژٍ هی تْاًع ظؼ هْلمیت ُای هطتلف هماًی هتفاّتی ظانتَ تانع  .تؽای پی تؽظى تَ ایي هماًی
ؼاُِای هطتلفی ّخْظ ظاؼظ.
الف) پی تؽظى تَ همٌی خولَ تا لؽاؼ گؽفتي اى ظؼ خولَ :
هي تْی قیؽ ؼا ظّقت ًعاؼم – اّ تٌع ؼاٍ هی ؼّظ .
ب) پی تؽظى تَ همٌی ّاژٍ تا تْخَ تَ ؼّاتػ همٌایی آًِا ( تٌاقة  ،تؽاظف  ،تعوي ،تعاظ)
هثال  :قیؽ اؾ گؽقٌَ ضثؽ ًعاؼظ  .اؾ ؼّی همٌی گؽقٌَ کَ تا قیؽ هتعاظ اقت هی تْاًین تَ همٌی قیؽ
پی تثؽین
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ضیٍْ ی بالغی :
ُؽ ًْنتَ ای تَ یکی اؾ ظّ نیٍْ ی لاظی یا تالغی ًْنتَ هی نْظ
الف) نیٍْ ی لاظی  :خولَ ُا ّ ًْنتَ ُا ظؼ زالت لاظی تَ ؼْؼ هؽتة تؽ اقاـ تؽتیة ضاصی اؾ
ًِاظ نؽّق نعٍ تَ فمل ضتن هی نْظًع تَ ایي زالت اؾ ًْنتَ نیٍْ ی لاظی کالم گفتَ هی نْظ کَ اکثؽ
ًْنتَ ُای هموْلی تَ ایي نیٍْ ًْنتَ هی نًْع.
هثال :چهوَ ُا اؾ ظل ؾهیي هی خْنٌع .
ب) نیٍْ ی تالغی  :ظؼ ایي نیٍْ کَ اغلة ظؼ ًْنتَ ُای اظتی ّ انماؼ اتفاق هی افتع تَ ظلیل ظؽّؼت
ُای ّؾى ّ اٌُگ تیاى اؾ زالت لاظی پیؽّی ًوی کٌع ّ اخؿای کالم خاتدا هی نْظ .
هثال :گهت یکی چهوَ ؾقٌگی خعا...
پزش جِص یا جابجایی ضویز :
ظؼ تمعی اؾ لثاؼت ُا ّ اتیات تَ ظلیل ایداظ آٌُگ ّ تاثیؽ گػاؼی تیهتؽ یا ظؽّؼت ّؾى ّ گاٍ تَ
ضاؼؽ ایداظ نیٍْ ی تالغی ظویؽ هتصل خاتدا هی نْظ ّ تَ کلوَ ای ظیگؽ تدؿ کلوَ ی اصلی ضْظ هی
چكپع .تَ ایي زالت خاتدایی  ،پؽل یا ؼلص ظویؽ هی گْیٌع .
 -هي ؾظقت تْ ضْیهتي تکهن

تا تْ ظقتن تَ ضْى ًیاالیی

ظویؽ«ت» کَ تَ ّاژٍ ی ظقت چكپیعٍ اقت تایع تا ّاژٍ ی ضْى هی آهع ( تا تْ ظقت تَ ضْى هي
ًیاالیی
 -گل لؿیؿ اقت غٌیوت نوؽیعل صسثت

کَ تَ تان آهع اؾ ایي ؼاٍ ّ اؾ آى ضْاُع نع

ظویؽ « ل» تَ فمل نوؽیع چكپیعٍ ظؼ اصل تایع تا ّاژٍ ی صسثت هی آهع .
تا ظاهي کفي ًکهن ؾیؽ پای ضاک

تاّؼ هکي کَ ظقت ؾظاهي تعاؼهت

ّاج هیاًجی :
صاهتی کَ تیي ظّ هصْت هی آیع  :قثؿیــدات همٌْی ً ،یـــ قت
« ی » تعل اؾ کكؽٍ  :ظقتَ ی تؿؼگ پای ظؼظهٌع  ،ضاًَ ی ها
ظؼ تي هعاؼق تمعی اؾ فمل ُا  :هی گْین  ،آیٌعٍ ً ،وایاى
ًکتَ  :تي هعاؼق تمعی اؾ فمل ُا هی تْاًع تا « ی » یا تعّى « ی » تیایع اگؽ تا « ی » تیایع « ی
» ّاج هیاًدی هسكْب هی نْظ
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اًْاع حذف :
الف) زػف تَ لؽیٌَ ی لففی  :کلوَ ای کَ زػف نعٍ ظؼ خای ظیگؽخولَ یا لثاؼت ( لثل یا تمع ) ّخْظ
ظاؼظ هثالً :یؽّی اًتفاهی قاؼلاى ؼا ظقتگیؽ ّ ؾًعاًی کؽظ .
ظؼ خولَ ی هثال تاال فمل «کؽظ» ظؼ خولَ ی اّل تا لؽیٌَ ی لففی زػف نعٍ اقت
ب) زػف تَ لؽیٌَ ی همٌْی  :کلوَ ای کَ زػف نعٍ اقت اؾ ؼؽیك همٌی لاتل کهف اقت ّ ظؼ خای
ظیگؽ لثاؼت ًیاهعٍ اقت
تَ چهن ُای تْ ظاًن کَ تا ؾچهن تؽفتی

تَ چهن لهك ّ اؼاظت ًفؽ تَ ُیچ ًکؽظم

ظؼ خولَ ی ههطص نعٍ فمل لكن هی ضْؼم تَ لؽیٌَ ی همٌْی هسػّف اقت
ُؽکَ قْظای تْ ظاؼظ چَ غن اؾ ُؽظّخِاًم

ًگؽاى تْ چَ اًعیهَ ّ تین اؾظگؽاًم

ظؼ پایاى ُؽظّ هصؽاق فمل تَ لؽیٌَ ی همٌْی هسػّف اقت

ُجا ّ ّاج:
ّاج کْچکتؽیي ّازع صْتی ؾتاى اقت ّ تؽ ظّ ًْق اقت :
الف) صاهت ُا کَ 23لعظ ُكتٌع ّ ُواى صْؼت تلففی الفثا ُكتٌع للت ایٌکَ تمعاظناى کوتؽ اقت ایي اقت
کَ ها تا صْؼت تلففی آًِا قؽّ کاؼ ظاؼین ظؼ ًتیدَ زؽّفی کَ چٌع صْؼت ًْنتاؼی ظاؼًع ّ فمػ یک صْؼت
تلففی فمػ یک ّاج تَ زكاب هی آیٌع هثال:زؽّف ( ؾ،غ ض  ،ؾ) چِاؼ گًَْ ی ًْنتاؼی ظاؼًع اها یک گًَْ
تلفؿ هی نًْع تٌا تؽ ایي یک ّاج « ؾ » ظاؼین .
ب) هصْت  :کْتاٍ :

تلٌع:

ًکتَ :اگؽ تطْاُین ّاخِای یک ّاژٍ ؼا ههطص کٌین تایع تَ هْاؼظ ؾیؽ تْخَ کٌین
الف) اتتعا کلوَ ؼا تطم هی کٌین
ب) کلوَ ؼا ُواًگًَْ هی ضْاًین ّ تلفؿ هی کٌین تطم هی کٌین  :ضاُؽ ،
ج ) زؽّف تهعیع ظاؼ ظّّاج تَ زكاب هی آیٌع ً :ح خاؼ
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ظ) تٌْیي یک ّاج اقت  :زتواً = زتوي
ى) « ٍ» ظؼ پایاى کلواتی هاًٌع  :ضاًَ ً ،اهَ  ،الًَ ّ ....تَ زكاب ًوی آیع  :ضاىِ ً ،امِ  ،الىِ
ٍ) چْى ُیح ُدایی تا هصْت آغاؾًوی نْظ اگؽ ظؼ آغاؾ ُدایی تَ ـاُؽ هصْت لؽاؼ ظاؼظ ظؼ ٌُگام ّاج
ًْیكی زتوا یک صاهت ُوؿٍ لؽاؼ هی ظُین  :آقاى = ء/ا  /ـ /ا /ى
ّ) ّاژٍ ُایی هاًٌع  :تدت اًگیؿ ،ظاًم آ هْؾ ّ ...تلفؿ نعى یا ًهعى ُوؿٍ ظؼ تمعاظ ُدا ُا هِن اقت
ُدا ( :تطم) همعاؼ آّایی کَ تا یک تاؼ تاؾ نعى ظُاى اظا هی نْظُ .دا اؾ تؽکیة ّاج ُا تهکیل هی نْظ .
الگُْای ُدایی ظؼؾتاى فاؼقی تَ نؽذ ؾیؽ اقت .
الف) صاهت  +هصْت.هثال :تا
ب)صاهت  +هصْت  +صاهت  .هثال  :تاؼ
ج) صاهت  +هصْت +صاهت  +صاهت  .هثال :قؽظ
ًکتَ :
الف) تمعاظ ُدا ُا تا تمعاظ هصْتِا تؽاتؽ اقت.
ب) ُیچ ُدایی تا هصْت آغاؾ ًوی نْظ ُواًگًَْ کَ ظؼ تطم ّاج ًیؿ گفتَ نع ظؼ آغاؾ آى یک صاهت ُوؿٍ
ّخْظ ظاؼظ .

فزایٌذ ُای ّاجی:
تیي نکل گفتاؼی تا ًْنتاؼی تؽضی اؾ کلوات ظؼ ؼْل ؾهاى تفاّت ُایی تَ ّ خْظ هی آیع ایي اضتالف تلفؿ تَ
ظلیل ّیژگی آّایی ّظؼ ؼْل ؾهاى اتفاق هی افتع .ایي فؽایٌع ُای ّاخی ظؼ انکال  :کاُم  ،افؿایم  ،اتعال ّ
اظغام پعیع هی آیٌع .
الف) فؽایٌع ّاخی کاُم  :ظؼ ؼْل لوؽ یک ؾتاى تؽضی ّاج ُای یک کلوَ اًعک اًعک زػف هی نًْع تَ ایي
فؽایٌع ّاخی « کاُم » هی گْیٌع .
 )1افتاظى ُوؿٍ پف اؾ هصْت تلٌع « آ» ظؼ پایاى ّاژٍ ُای لؽتی ؛ هثل  :اًها(ء) اهال(ء) اهعا(ء)ّ....

23

 )2زػف ّاج « ت » ّ « ظ » ظؼ ؾًدیؽٍ ی گفتاؼ ّلتی آضؽیي ّاج یک ُدای کهیعٍ(چِاؼّاخی) تانع
.هثل  :ظقت تٌع

ظـ تٌع /لٌعنکي

لي نکي /ظقتگیؽٍ

ظـ گیؽٍ

 )3زػف ُوؿٍ ی آغاؾی تؽضی اؾ ّاژٍ ُا ظؼ ؾًدیؽٍ ی گفتاؼ هثل  :تؽافتاظ تؽُفتاظ  /تاؾآهع تاؾاهع

ب) فؽایٌع ّاخی افؿایم  :تؽای آقاى نعى تلفؿ هیاى ظّ هصْت یک صاهت اظافَ هی کٌین :
هْی ِ کْتاٍ
ج) فؽایٌع ّاخی اظغام  :تؽضی ّاج ُا تَ ظلیل ًؿظیکی تَ ُن ( ّاخگاٍ ههتؽک ظاؼًع) تؽای قِْلت ظؼ تلفؿ
ظؼیکعیگؽ اظغام هی نًْع .
تعتؽ :

تتّؽ

نة پؽٍ  :نپّؽٍ

ظّ زؽف « ظ» ّ « ت » اظغام نعٍ اًع
ظّ زؽف « ب » ّ « پ » اظغام نعٍ اًع

ظ) فؽایٌع ّاخی اتعال :تؽضی اؾ ّاج ُایی کَ ظؼ کٌاؼ ُن لؽاؼ هی گیؽًع تَ ظلیل ُن ًهیٌی ّ ،یژگی ُای ُن
ظیگؽ ؼا هی گیؽًع ّ یک قاى هی نًْع تَ ایي پعیعٍ اتعال هی گْیٌع.
الف) اتعال ظؼ هصْت ُا :
–  /ظؼزالی
 -1تلفؿ «تـ» پیهیي ظؼ ّاژٍ ُای « تؽّ»  « ،تعّ» تَ صْؼت «تـُ » تَ للت ّخْظ هصْت ُ /
کَ تایع تَ صْؼت «تـِ» تلفؿ نْظ
 -2تلفؿ لالهت هٌفی قاؾ « ًـ» ظؼ ّاژٍ ُای «ًوی ؼّم » ً « ،وی گْین » تَ صْؼت « ًـِ » ظؼ زالی کَ
تایع تَ صْؼت « ًـّ » تلفؿ نْظ.
اتعال ظؼ صاهت ُا:
ً « -3ـ  +تـ» تثعیل تَ « هـ  +تـ » هی نْظ  :اًثاؼ اهثاؼ  /پٌثَ پوثَ
 « -4ج  +ت » تثعیل تَ « نـ  +ت»

 :اختوالی انتوالی /هدتثی ههتثی

 » ٍ « -5تیاى زؽکت فتسَ تَ هؽّؼ ؾهاى تثعیل تَ کكؽٍ نعٍ اقت  :ضاًَّ ضاًَِ ً/اهَّ ًاهَِ
 -6کلوات هوال ُوگی ظچاؼ فؽایٌع ّاخی اتعال ُكتٌع

