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 تشبیه- 1

 .ّواًٌذ وشدى چیضی تِ چیض دیگش سا تطثیِ گَیٌذ

هي هی خَاّن صلف یاس سا وِ سیاُ است تَصیف وٌن پس هی گَین صلف یاس هي سیاُ است ٍلی هی 

خَاّن ایي سیاّی خَب دس رّي خَاًٌذُ هجسن ضَد پس دس رّي خَد هی گشدم تا چیضی پیذا وٌن وِ 

 .دس سیاّی هعشٍف تش ٍ ثاتت تش تاضذ ٍ هی گَین صلف یاسم چَى ضة سیاُ است

 :تشبیه گسترده

 ّش تطثیِ اص چْاس سوي تطىیل هی ضَد

 هطثِ: صلف وِ دس اتتذا دیذُ ضذُ است (الف

 هطثِ تِ: دیذى صلف تِ یاد ضة افتادم  (ب

 ٍجِ ضثِ: ٍجِ هطتشن صلف ٍ ضة سیاّی ّش دٍ است (ج

 ادات تطثیِ: تذّذ( هثل ٍ هاًٌذ)ّش ولوِ ای وِ هعٌی  (د

 .سخساس اٍ ّواًٌذ هاُ صیثاست

 :ٍجِ ضثِ:             هطثِ تِ  :        ادات تطثیِ :     هطثِ 

  سخص چَى خشهي گل دس لطافت      لثص چَى غٌچِ اص وَچه دّاًی 

 (............)      (......)    (.......)     (........):واهل وٌیذ

 گشت ص دست تش آیذ چَ ًخل تاش وشین  ٍست ص دست ًیایذ چَ سشٍ تاش آصاد

 چَ: وشین  ادات: ًخل  ٍجِ ضثِ: تَ  هطثِ تِ (ت): هطثِ
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 آتص عطك است واًذس ًی فتاد 

دس ضعش تاال ضاعش هخاطثص سا تِ فْشست وتاب آسصٍّایص ضثیِ وشدُ است اها دٍ سوي اص اسواى 

 .چْاسگاًِ ی تطثیِ سا ًیاٍسدُ است

 .2.                                     1:انواع تشبیه فشرده

 .است (هطثِ تِ)ٍ  (هطثِ)دٍ سوي اصلی تطثیِ 

  هی تَسنصیثاست هاُ هاًٌذ وِ سٍیت سا هی تَسن هاّتسٍی  

 (ٍجِ ضثِ) (هطثِ تِ) (ادات تطثیِ) (هطثِ)  (هطثِ تِ) (هطثِ)

  هی خَاّذ تتشوذتعضن اتش

 (.....)  (.....):واهل وٌیذ

 تا ضىَُ وَُ فضلت اتش گشیاى  تش جثال 

 (.....)  (.....):واهل وٌیذ

  هی سٍد ٍ ص اتشم آتص هی جْذاضىن تاساى

 (......)  (.....): واهل وٌیذ
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 :استعاره

 .حزف ضذُ است (هطثِ یا هطثِ تِ)استعاسُ ًَعی تطثیِ است وِ دس آى یىی اص اسواى اصلی 

 (تطثیِ تا چْاس سوي). یاسم وِ هاًٌذ هاُ صیثاست آهذ

 (تطثیِ فطشدُ). یاس هاّن آهذ

 (استعاسُ). هاّن آهذ

 (تطثیِ)اضه هاًٌذ هشٍاسیذ دس چطن اٍ هی دسخطیذ 

 (تطثیِ فطشدُ)هشٍاسیذ اضه دس چطن اٍ جزتن وشد 

 .ٍلتی هطثِ حزف ضَد ٍ هطثِ تِ آٍسد ضَد استعاسُ هصشحِ ساختِ هی ضَد

 دال تا وی دس ایي صًذاى فشیة ایي ٍ اى تیٌی 

 گفتن وِ ًَش لعلت هاسا تِ آسصٍ وطت

 اگش ضاعش هطثِ سا روش وٌذ ٍ هطثِ تِ سا ًیاٍسد استعاسُ ی هىٌیِ حاصل هی ضَد

 (استعاسُ ی هىٌیِ)تِ صحشا سفتن دیذم وِ عطك هی تاسیذ 

 (تطثیِ). ضشتتی اص لة لعلص ًچطیذین ٍ تشفت

یعٌی لة هاًٌذ لعل سا ًَش وٌن چَى لة ًیاهذُ، پس  (استعاسُ ی هصشحِ)وی ضَد لعل تَ سا ًَش وٌن 

 .هصشحِ است

 .لة اٍ هاًٌذ ضشاب ضذُ است هطثِ تِ ًیاهذُ است (استعاسُ هىٌیِ). لثاًص سا ًَضیذم
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 احتماالت واژه هایی که استعاره می سازند؟- 

 گوهر / صدف / بت / خوک / زندان / مروارید / لعل / مشک / نرگس / سرو 

 ...رباط و / جام جم / بازار / دُر / دامگاه 

 

 :مجاز

ًیض تِ واس  (ًاًْادُ)داسد دس هعٌایی هجاصی (ًْادُ)ّش لغت هی تَاًذ دس عیي حال وِ یه هعٌای حمیمی

 .سٍد

ٍلتی هی گَیین چشا سشت سفیذ است؟ ٍ هٌظَس هَی سش است تاص ّن هجاص تِ واس سفتِ است ٍلی ٍلتی 

هی گَیین سشاص تي دضوي جذا وشد ٍ هٌظَس سش تاضذایٌجا دیگش حمیمت تِ واس سفتِ است پس ّش گاُ 

 .ولوِ ای دس غیش هعٌای حمیمی اش تِ واس سٍد هجاص تِ واس تشدُ این

 .ایشاى دس هساتمات وطتی اٍل ضذ

 ٍسایل خاًِ سا دصد تشد:  سا دصد تشدخاًِ اش

  سا سشتىصضشاب پیالِپیالِ سا سش تىص 

 یاس سشٍ هاًٌذم آهذ:  هي آهذسشٍ

یعٌی ّش استعاسُ ای هجاص است ٍلی . اص هثال پایاًی تِ ایي ًتیجِ هی سسین وِ استعاسُ ًیض ًَعی هجاص است

 .ّش هجاصی استعاسُ ًیست

 . تي الة اسسالى تیٌیگل الة اسسالى دیذی ص سفعت سفتِ تش گشدٍى  تِ هشٍ آ تاوٌَى دس سش

 هجاص اص لذست        هجاص اص لثش
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 تو و نوشیدن پیمانه و خشنودی دل

 امشب سران دارم کس خانه برون تازم

 

 

 :نکات  حرفه ای

 اعذاد سیاضی هجاص اص وثشت داسًذ (1

صّن سد ًوَدًذ ّفتاد حشب   : هثال

    ّضاس تادیِ سْل است تا ٍجَد تَ سفتي 

 ولواتی وِ تٌاسة داسد اگش تذٍى فاصلِ ٍ پطت سش ّن روش ضًَذ هجاص داسًذ (2

اتش ٍ تاد ٍ هِ ٍ خَسضیذ ٍ فله دس واسًذ : هثال

لة ٍ دًذاى سٌایی ّوِ تَحیذ تَ گَیذ 

سش، دل، چطن، گَش، سیٌِ، وف، سخ، هَ، لة، دًذاى، »اعضای ٍجَدی اًساى هاًٌذ  (3

 .اگش دس هعٌای حمیمی خَد تِ واس ًشٍد هجاص داسًذ« خَى

سش آى ًذاسد اهطة وِ تش آیذ آفتاتی :هثال

سیٌِ خَاّن ضشحِ ضشحِ اص فشاق 

اگش دس هعٌای حمیمی خَد ًثاضذ هجاص اص هشدم « دضت، ضْش، جْاى، عالن، ایشاى»ولوات  (4

 .خَاٌّذ تَد

خشٍضی تش آهذ ص دضت ٍ ص ضْش   : هثال
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   غن آهذ جْاى سا اص آى واس تْش 

. تشآضفت ایشاى

 :کنایه

ِ ای وِ ّذف . است« پَضیذُ سخي گفتي» دس لغت تِ هعٌای : وٌایِ دس تیاى روش عثاست یا جول

گَیٌذُ هعٌای ظاّشی آى ًثاضذ تلىِ هعٌای تاطٌی ٍ پَضیذُ آى است ٍ ضًٌَذُ تایذ تا تَجِ تِ 

ُ ی آى پی تثشد  .سخي تِ هعٌای پَضیذ

 .تواهی ضشب الوثل ّا وٌایِ ّستٌذ (1

  هثال چٌذ هشدُ حالل است

ٌَّص اص دّي تَی ضیش آیذش      

 :ًوًَِ ّا سا حل وٌیذ

 دٍستی تا هشدم داًا چَ صسیي واسِ ای ست

 چٌاى پش است دل اص آتص هحثت اٍ

 چٌاى صّش سفالت سیختی دس ساغش عوشم

 دستی تِ سش صلف وطیذ آى تت طٌاص

 ٍفای ضوع سا ًاصم وِ تعذاص سَختي ّش دم

 سش جاى تاختي داسم تِ پایص ّوچَ پشٍاًِ
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 :تذیع

 اگش يكي اص اػوبل يب ٍيظگي ّبي اًؼبى سا ثِ غيش اًؼبى ًؼجت دّين ثِ آى تـخيق يب :تشخيص

 .هي گَيٌذ (جبى ثخـي)آدم ًوبيي 

ِ اي : ًكبت حشف

ثِ ؿشى آًكِ هؼٌبي آى كلوِ ثٌَس )هخبًت قشاس دادى غيش اًؼبى تـخيق هي ثبؿذ  (1

 (حقيقي يك اًؼبى ًجبؿذ

 ثخض دس الكت اي حيَاى : هثل

اي غٌچِ خٌذاى چشا خَى دسدل هبّي كٌي؟   

  آهيختِ ؿذى دٍ يب چٌذ حغ دسكالم:حس آميزي

ثَي ثْجَد ص اٍهبع جْبى هي ؿٌَم          ؿبدي آٍسد گل ٍ ثبد كجب ؿبد آهذ : هثل

 (كسومتناقض نما ، پاراد): تناقض

دس لغت ثِ هؼٌبي ًقن كشدى هي ثبؿذ ّشگبُ دٍ هفَْم هتٌبقن ٍ هتوبد سا دس يك صهبى ثِ 

يك اهشي ًؼجت دّين ٍ يب ثِ ػجبستي دٍ هفَْم هتٌبقن دس يك چيض جوغ ؿًَذ پبسادٍكغ 

. گَيٌذ

: ًكبت حشفِ اي

ِ اي  (1  .ثيبيذ تٌبقن داسد (ثي، ًب، ال)ثبس تكشاس ؿَد ٍ هيبى آى ّب 2اگش كلو

ثشگ ثي ثشگي ثَد هب سا ًَال              هشگ ثي هشگي ثَد هب سا حالل : هثبل
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ثغ كِ ثپؼٌذيذ ثبيذ ًبپؼٌذ،     ٍػؼت هلك ال هكبى ثيٌي 

ُ ي هتوبد ثِ ّن اهبفِ ؿًَذ تٌبقن داسًذ2اگش  (2  . ٍاط

ُ اي             هي دس هيبى جوغ ٍ دلن جبي دگش اػت : هثبل ٍجَد حبهش غبيت ؿٌيذ

اگش دٍ اهش هتوبد دس آى ٍاحذ اص يك ًفش ػش ثضًذ تٌبقن اػت اگش دس يك صهبى ًجبؿذ  (3

 .تٌبقن ًيؼت

« آػَدگي، ساحتي ٍ آساهؾ خبًش»ثِ هؼٌبي « جوغ، جوؼيت، هجوَع»كلوبت : ثؼيبس هْن (4

ُ ّبي  ِ ي هقبثل آى ٍاط اػت، اگش دس جولِ يب ثيتي ثب ّن « پشيـبى، پشيـبًي»اػت ٍ ًقٌ

 .ثبؿٌذ ٍ فؼل جولِ  هثجت ثبؿذ پبسادٍكغ اػت

كؼت جوؼيت اص آى صلف پشيـبى كشدم : هثبل

      ايي دل هي اػت كِ ّن جوغ ٍ ّن پشيـبى اػت 

ِ اي كِ ثب ّن تذاخل ًذاسًذ:تضاد  . آٍسدى دٍ يب چٌذ ٍاطُ ثب هؼٌبي هتوبد دس كالم ثِ گًَ

گذاي ًيك اًجبم ثِ اص پبدؿبُ ثذ فشجبم 

ِ ي چـن اؿبسُ كشدى»  دس لغت ثِ هؼٌبي :تلميح اػت ٍ دس اكٌالح آى اػت « ثِ گَؿ

ِ ي تبسيخي  كِ ؿبػش يب ًَيؼٌذُ ثِ هٌبػجت كالم خَد ثخـي اص يك داػتبى هؼشٍف، داًؼت

 .يب آيِ يب حذيث اؿبسُ هي كٌذ

ِ اي : ًكبت حشف

فشّبد، ليلي، ؿيشيي، ثْشام، جن »ديذى ًبم اؿخبف ٍ اػن ّبي ػلن ثجض تخلق ّبي ؿبػشي  (1

 «...يب جوـيذ، داسا يب داسيَؽ، ػكٌذس يب اػكٌذس ٍ 
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ثْشام كِ گَس هي گشفتي ّوِ ػوش         ديذي كِ چگًَِ گَس ثْشام گشفت : هثبل

ُ ي  (2  .ثبؿذ، تلويح ًذاسد« پبدؿبُ»ثِ هؼٌبي « خؼشٍ»اگش ٍاط

چَ خؼشٍ ؿذي ثٌذگي سا ثكَؽ : هثبل

ِ اي اص قشآى، حذيث، ثيت يب هلشاػي اص ؿبػش ديگش دس هيبى كالم توويي :تضمين  آٍسدى آي

 .هي گَيٌذ

صيٌْبس اص قشيي ثذ، صيٌْبس          ٍقٌب ػزاة الٌبس : هثبل

ِ اي تفبٍت آى ثب تلويح؟ : ًكبت حشف

 

ُ ّبيي دس كالم كِ ثب ّن تٌبػت :(شثکه ي معنایی/تناسة)مراعات النظير  آٍسدى ٍاط

 .هؼٌبيي داسًذ ٍ يبدآٍس يكذيگش ّؼتٌذ

ِ ي خَيؾ آهذ ٍ ٌّگبم دسٍ : هثبل هضسع ػجض فلك ديذم ٍ داع هِ ًَ       يبدم اص كـت

 د ثب دٍ لغت ًيض ػبختِ هي ؿَ: ًكتِ

  يكؼبًي دٍ ٍاطُ كِ دس ًَؿتبس ٍ تلفظ يكؼبى ّؼتٌذ اهب دس هؼٌب هتفبٍت هي ثبؿٌذ:جناس تام

ِ ايذ كشفبً ثِ ظبّش يكؼبى تَجِ ًكٌيذ (1  .هٌوئي ؿَيذ هؼٌبي هتفبٍت سا يبفت

كلوبتي كِ ّن دس ظبّش ٍ ّن دس هؼٌب يكي ثبؿٌذ سا سديف هي گَيٌذ ٍ ديگش جٌبع : تَجِ (2

اهب اگش دٍ كلوِ دس پبيبى هلشع ثيبيذ كِ ظبّش يكؼبى . ًذاسد اگش دس پبيبى هلشع ّب ثيبيذ

 .داؿتِ ثبؿٌذ اهب دس هؼٌب هتفبٍت ثبؿٌذ جٌبع تبم داسد ٍ دس حكن قبفيِ اػت
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ّش ًفغ آٍاص ػـق هي سػذ اص چپ ٍ ساػت : هثبل

                                              هب ثِ فلك هي سٍين ػضم توبؿب كِ ساػت؟ 

. اگش تَاى هؼٌب كشدى ًجبؿذ ثِ كلوبت قجل اص آى ًگبُ هي كٌين تب قبفيِ هـخق ؿَد: ًكتِ

ثشخيض ٍ هخَس غن جْبى گزساى    ثٌـيي ٍ دهي ثِ ؿبدهبًي گزساى : هثبل

 .پؼًَذ، پيـًَذّب دس جٌبع تبم ثي تأثيشًذ (3

ثبسّب ثبس هب ثِ دسثبس تَ داسًذ سقيجبى       هي كِ ثبست كـن اي يبس، چشا ثبس ًذاسم؟ 

ُ ي ّن جٌغ ػالٍُ ثش هؼٌي دس يك حشف ٍ يب يك حشكت ثب ّن :جناس ناقص  گبّي دٍ ٍاط

 .هتفبٍت اًذ سا جٌبع ًبقق گَيٌذ

 هبًٌذ   اي هْش تَ دس دل ّب ٍ اي هْش تَ ثش لت ّب: جٌبع ًبقق حشكتي (1

 هبًٌذ  اگش قذم ًْذ آى ػشٍ ًبص ثش ػش هي: جٌبع ًبقق افضايـي (2

 هبًٌذ  اص ًگبّؾ داسم اهيذ ٍكبل صآًكِ : جٌبع ًبقق اختالفي (3

ِ اي : ًكبت حشف

. كلوبتي كِ هخفف ّؼتٌذ جٌبع ًبقق افضايـي ًذاسًذ

ؿِ، ؿبُ / هِ، هبُ : هبًٌذ 

ُ ّبي يك هلشاع يب ثيت كِ ثش « هلَت»يب « كبهت» تكشاس يك ٍاج :واج آرایی دس ٍاط

 .ٍاج آسايي هحؼَة هي ؿَد« -ِ»تكشاس هٌظن هلَت كَتبُ .هَػيقي ٍ تأثيش ؿؼش ثيفضايذ

خَاة ًَؿيي ثب ثبهذاد سحيل   ثبص داسد پيبدُ سا ص ػجيل : هثبل
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ِ اي ثِ كبس سٍد كِ ثتَاى آًْب سا هؼبدل ّن :اسلوب معادله  ّشگبُ دٍ هلشاع ؿؼش ثِ گًَ

داًؼت يب ثتَاى جبي دٍ هلشاع سا ػَم كشد هي گَيين اػلَة هؼبدلِ هؼٌبي ّش هلشاع ثِ 

 =تٌْبيي كبهل اػت ٍ هي تَاى ثيي دٍ هلشاع تؼبٍي گزاؿت 

: ساُ ؿٌبػبيي

ِ ّبي  (1 . ثبؿذ« كِ، صيشا كِ، تب، پغ، اص آًكِ»دس آغبص هلشاع دٍم ًجبيذ يكي اص ًـبً

 .ثبؿذ« ...كِ، تب، اگش، چَى، چَ،»دس آغبص هلشاع دٍم ًجبيذ حشٍف سثي ٍاثؼتِ ػبص  (2

 .هلشاع اٍل ًجبيذ ػؤالي ثبؿذ ٍ هلشاع دٍم جَاة آى ػؤال ثبؿذ (3

ِ ي : تزكش قشاس « ّوبًٌَسي كِ»ثْتشيي ساُ ؿٌبػبيي ايي اػت كِ ثتَاى ثيي دٍ هلشاع كلو

. دّين

آدهي پيش چَ ؿذ حشف جَاى هي گشدد، خَاة دس ٍقت ػحشگبُ گشاى هي گشدد : هثبل

ػيت پبكبى صٍد ثش هشدم َّيذا هي ؿَد، هَي اًذس ؿيش خبلق صٍد پيذا هي ؿَد : هثبل

ػـق آيذ ثشد َّؽ دل فشصاًِ سا، دصد داًب هي كـذ اٍل چشاؽ خبًِ سا 

 آٍسدى دليل ٍ ػقلي ؿبػشاًِ ٍ غيش حقيقي ثشاي اهشي سا حؼي تؼليل :حسن تعليل

 .گَيٌذ

گَيٌذ سٍي ػشخ تَ ػؼذي كِ صسد كشد    اكؼيش ػـق ثش هؼن اٍفتبد ٍ صس ؿذم : هثبل

دساكٌالح ٍاطُ اي اػت  ثب حذاقل .  اػت "ثِ گوبى افكٌذى ديگشاى"دسلغت ثِ هؼٌبي   :ایهام
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هيجبؿذ ٍهقلَدؿبػشهؼوَال هؼٌبي دٍساصرّي  (هؼٌبي دٍس )ٍديگشي(هؼٌبيٌضديك )دٍهؼٌب كِ يكي

 .اهب گبّي ؿبػش ّشدٍهؼٌب سادسًظشداسد.اػت 

هؼٌبي " ٍهؼٌبي دٍس"تخلق ؿؼشي"هؼٌبي ًضديك . اغلت تخلق ّبي ؿؼشي ايْبم داسًذ- 1

 . اػت"خَدٍاطُ

 ؿذم هبًٌذثَدسثشگ گل                           ّشكِ خَاّن ديذًن گَدسػخي ثيٌذ هشا هخفيدسػخي 

. ٍا طُ ّبي صيش دسافشيٌؾ ايْبم ٍپيذاكشدًؾ ثِ هبكوك هيكٌذ- 2

يذ ،ػَد ،آَّ، كٌبس، حالج، خَدثيٌي ، ،ثشآَّا، هْش، ثَ،غشيت،ػْذ، گلؼتبى، خؼشٍ، ؿيشيي  ))

هشدم ، هذام  

اگشٍاطُ اي ايْبم داؿتِ ثبؿذ ٍدسهؼٌبي ديگش خَدثب كلوبتي دسثيت تٌبػت داؿتِ :ایهام تناسة

ثبؿذايْبم تٌبػت گَيٌذ كِ دسايْبم تٌبػت فقي يك هؼٌب پزيشفتٌي اػت اهب دسايْبم گبّي 

. ّشدٍهؼٌب پزيشفتٌي اػت

. هبّن ايي ّفتِ ثشٍى سفتِ  ٍثِ چـون ػبلي اػت: هثبل
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 ػجغ دس ًثش ّوبى قبفيِ دسؿؼش هي ثبؿذ:سجع

 .1: اًَاع ػجغ

    2. 

       3. 
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 صدا و آواست: واج

 (6مصوت ) صامت

 

( حروف الفبا : ء ، ب ، پ ، 23)

 ت

 بلند کوتاه

 و         ا        ی

 

 بود      باد       بید

 هجا

 الگوی هجایی در زبان فارسی

 + صامت + صامت( ت+ صامت(   )صامت + مصو ت(   )صامت + مصوت)صامت + مصو

 کاشت( –خفت  –رد )سَ            تیر(    –آب  –ر )ُسَ       کو(      – ز   –)با         

مصوب ها همیشه دومین واج هر هجا 

 هستند.
هجایی به دلیل تسهیل تلفظ  3در واژه هایی مانند مهربان ، روزگار و.... تلفظ 

 صحیح است .

 ّ    و

  ّ 
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 ساختمان واژه

 ساده

 

 یک تکواژ

 هوا

 آسمان

 عشق 

 نسیم

 هویت

 پیشه

 غیر ساده

 مرکب_مرکب                                 وندی                                وندی

 چهار راه

 گالب پاش

 مداد پاک کن

 هنر پیشه

 دانشمند

 بینش مندی 

 ورزشگاه

 دانش سرا

 دمادم

 ناخود آگاه 
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 سم نقش های تبعی ا

 

 تکرار              بدل                                   معطوف                          

 دنعمت هستن برف و باران

        

 آفرید  آسمان راو زمین خداوند 
 مفعول    معطوف به مفعول

 را دوست دارم نیار بی زبا، ب کتامن ، 

 مفعول          بدل      

 خداد مردم برسد ، به داخدا مگر 

 نهاد                      تکرار      

 نیز همان نقش را می پذیرد  منظور از نقش تبعی آن است که یک گروه اسمی ، تابع گروه اسمی قبل از خود است و هر نقشی که گروه اسمی اصلی گرفته است گروه اسمی تبعینکته : 

 

 معطوف به نهاد  نهاد  
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 ب:در نوشتار                                                                                                                                                             

 پ        ف                                                                                                                                                                

 سپید       سفید                                                                                                                                                             

 م       ـب   + ن                   ُـب             ـب                                                                                               

 برو                  منبر       ممبربرو        ُ                                                                                               

 

 ت       ش ج+                         ـ  ن       ـ  ن                                                                                              

 مشتبی      نمی گفت         نمی گفت      مجتبی                                                                                                 

 

 هه                                                                                                         

 مهنامه        نا                                                                                              

  

 فرایند های واجی

 افزایش

 بیابان
 مو     کوتاه

 موی  کوتاه بی پایان

 ادغام

 بد تر شب پره

 ب تر پ رهش

 کاهش

 انتها وسط ابتدا

 امالء دست بند بر افتاد

 امال دس بند برو فتاد

 ابدال

 نوشتار
 گفتار

 مصوت صامت
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 گروه اسمی:

 وابسته های پسین + هسته + وابسته های پیشین

 صفت اشاره -1

 صفت پرسشی -2

 صفت تعجبی -3

 صفت مبهم -4

 صفت شمارشی -5

 صفت عالی -6

 شاخص -7

 صفت میانی -1   

 م. الیه -2

 عالمت جمع -3

 ی نکره -4

 صفت شمارشی -5
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 نکات تکمیلی:

 وابسته های پیشین:

صفت اشاره: این و آن صفت اشاره هستند و تعلقات آن ها نیز صفت اشاره محسوب می شوند: ]همین،  -1

 چنان، این چنین، آن چنین[ همان، چنین،

 صفت مبهم: ]هر[ در همه جا وابسته ی پیشین است. -2

 

  اصلی: یک، دو، ...  صفت شمارشی -3

  ترتیبی )نوع اول(: عدد اصلی+   ُ مین، یکمین، دومین و ...  

 تعلقات آن ها نیز محسوب می شود: اولین، نخستین

 

   صفت نیست -1  شاخص:  -4

 اسم + عنوان  فرمول -2  

 عنوان + اسم    
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 اضافی -1  حالت شاخص نداریم:  2در 

 نقش پذیر -2  

 وابسته های پسین:

 1  صفت فاعلی: فرمول ساخت -1  انواع صفت بیانی -1

    2 

    3 

     

   صفت مفعولی: بن ماضی + ه -2  

   صفت لیاقت: مصدر + ی -3  

   صفت نسبی: ادبی -4  

   مطلق: خوب -5  

 

   1  حالت دارد یا 2هرگاه ترکیب: اسم +  ِ  + اسم را دیدیم اسم دوم  -2

  2   

 های مکسرعالمت های جمع در همه حال وابسته ی پسین می باشد مانند ان، ها، ات، ون، ین و ... به جز جمع -3
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 ی نکره هم در همه حال وابسته ی پسین است. -4

 م : یکم، دوم 2عدد اصلی +  صفت شمارشی نوع دوم: -5

 تنها -1  آیدی گروه اسمی به چند حالت زیر می*هسته

 با وابسته ی پیشین -2  

 با وابسته ی پسین -3  

 با هر دو )وابسته ی پیشین و پسین( -4  

 * آیا و چرا: پرسشی هستند اما هرگز نمی توانند به حالت صفت پرسشی قرار بگیرند )وابسته ی پیشین(

 * اولین اسم کسره دار هسته می باشد به جز ...

 * کلمات جمع هرگز صفت نیستند. و حتی اگر صفت ها جمع بسته شوند در حکم اسم قرار می گیرند.
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 اجزای جمله های خبری
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 وابسته ی وابسته اسم

 

 دو    جلد   کتاب

 

 یک   تخته   فرش

 

 دو   قالده   شیر

 

 سه   نفر   شتر،نخل،آدم

 

 لباس    آبی    آسمانی

 

 آسمان    آبی   روشن

 

 کاغذ    سبز    سیر

 

 در    باغ    شهر

 

 مدیر    باشگاه    فوتبال 

 

 روش   آموزش   زبان

 

 صاف   کامالهوای   

 

 بازی   نسبتا   خوب

 

 شفافانتخابات   کامال   

 نمره ی  دانش  آموز   خوب

 

 نمره ی  آن دانش آموز
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 متمم

 متمم فعل متمم اسمی متمم قید

 عالقه ی او )به تدریس(زیاد است

 نیاز او )به غذا(مشهود است

 مهارت او)در زمینه فوتبال(ستودنی است

 تسلط حافظ)به غزل(غیر قابل انکار است

 دشمنی هر انسانی )با دروغ(بدیهی است

 او )با دوچرخه()از روی پل(گذشت

 باران)روی بام ها(می بارید

 او)بادقت()به توپ(ضربه می زند.

 میترسد او) از تاریکی(

 

 نازدهرکسی )به کسی( 

 

 پیوستند بازیکنان )به تیم ملی(

 

 می اندیشم)به تو( 
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 :ساختمان فعل

 

 .ساده1

 .مرکب2

 .پیشوندی3
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ویرگول دو جزء  نکته: برای تشخیص ترکیب وصفی و اضافی می توان بین دو جزء ترکیب)ی( قرار دارد و اگر معنی داشته باشد ترکیب وصفی است یا می توان بین

 گذاشت ودر انتها فعل )است( آورد.

 کتابی  کتابخانه = اضافی.کتابی مفید=وصفی/کتاب، کتابخانه است=اضافی،کتاب،مفید است=وصفی

 

 

 ترکیب

 اضافی

 اسم +       + اسم

 +کتابخانه      کتاب +

 مضاف الیه    مضاف  

 وصفی

 صفت +     +اسم

 +مفید      کتاب+

 موصوف   صفت
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 ب:در نوشتار                                                                                                                                                             

 پ        ف                                                                                                                                                                

 سپید       سفید                                                                                                                                                             

 بـ            بـ ُ                  ن + بـ        م                                                                                               

 برو        ُبرو                  منبر       ممبر                                                                                              

 

 نـ         نـ                          ج+ ت       ش                                                                                              

 نمی گفت         نمی گفت      مجتبی          مشتبی                                                                                             

 

   ه         ه                                                                                             

 نامه        نا مه                                                                                            

 

 

 واجی فرایند های

 افزایش

 بیابان
 مو     کوتاه

 موی  کوتاه بی پایان

 ادغام

 بد تر شب پره

 ب تر شپ ره

 کاهش

 انتها وسط ابتدا

 امالء دست بند بر افتاد

 ابدال

 نوشتار
 گفتار

 مصوت صامت
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رد، مخصوصاً در شکل امالیی آن ها، زیرا دو شکل امالیی، دو معنی کامالً متفاوت دارند اما در تلفظ یکسان در کاربرد کلمات متشابه باید دقت ک

 هستند.)هم آوا(

 بنابراین، به شماری از آن ها توجه می کنیم: 

 عاجل: شتاب کننده، حال     آجل: آینده 

 اثاث: لوازم خانه    اساس: بنیاد، پایه 

 رعمل: کا     اَمل: آرزو

 الغا: لغو کردن     القا: آموختن

 براعت: کمال فضل و ادب، برتری     برائت: بیزاری

 تحدید: حدّ و مرز را مشخص کردن     تهدید: ترساندن

 صواب: درست، صحیح    ثواب: پاداش اُخروی

 جزر: پس رفت آب دریا  جذر: ریشه ی  دوم عددی را گرفتن

 هایل: ترسناک     حایل: واسط
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 حوضه: حوض     ناحیهحوزه: 

 حیاط: محوّطه ی خانه     حیات:زندگی

 ذرع: مقیاس طول     زرع: کاشتن

 توفان: توفنده، غُرّان    طوفان: باد و باران

 امارت: فرمان روایی    عمارت: آباد کردن

 اَلَم: درد و رنج    عَلَم: درفش، پرچم

 غدر: حیله و فریب     قدر: ارزش

 مسطور: نوشته شده     مستور: پوشیده

 متبوع: مورد تبعیت                                              مطبوع: خوشاینده، چاپ شده

 منصوب: گماشته شده، نصب شده   منسوب: نسبت داده شده 

 نواهی: نهی شده ها                                              نواحی: ناحیه ها
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