ِكؼیْ پٕیف در إٍٓزش ؾًٕـ اِـاِی داِكگاق لؼّٓگیاف
قَارق  / 18ةٔار 1399

ًخستیي سطح اس ًیاسّای سباى آهَساى بِ دستَر سباى فارسی

1

اهیذ هجذ

2

داِكیار زةاف ك ادةیات لارؿی داِكگاق جٔؼاف.ایؼاف

بختیار هحوذ صالح هحوذ
داِكسٕی دکحؼای زةاف ك ادةیات لارؿی داِكگاق جٔؼاف.ایؼاف

چکیذُ
اکّٕف چّغیُ دْٓ از صضٕر داِكسٕیاف ظارزی کْ ةؼای جضنیى ةْ ایؼاف ٍی آیّغ ٍی گػػردِ .عـػحیُ ِیػاز ایػُ داِكػسٕیاف
إٍٓزش زةاف لارؿی اؿث کْ در ٍؼاکؽ ٍعحًك داِكگآی ٍاِّغ ٍؼکؽ إٍٓزش زةاف لارؿی داِكگاق جٔؼاف  ،داِكگاق ةػیُ ايًًَػی
اٍاـ ظَیّی (رق) ،ةّیاد ؿؿغی ك دیگؼ ٍٕؿـات ٍؼجتط جػغریؾ ٍػی قػِٕغ.ییی از ٍَٔحػؼیُ ك قػایغ ةّیػادی جػؼیُ ِیازٓػای
إٍٓزش زةاف لارؿی ،دؿحٕر زةاف اؿث کْ زایگاق كیژق ای در ٍٔارت ٓای چٔارگاِْ داردِٕ .یـّغق ایُ ٍوايْ ةا جسؼةػْ ؿػاؿ ٓػا
جغریؾ دؿحٕر زةاف لارؿی در ؿعٕح ٍعحًك داِكگآی ةْ ایؼاِیاف كظارزیاف ،آف صسٌ از ٍعًتی را کػْ ةػْ ؾّػٕاف ؿػعش اكؿ
إٍٓزش دؿحٕر ،الزـ ك ٍمیغ ٍی داِغ در ایّسا گؼد آكردق اؿث .ةْ ؾتارت دیگؼ صغاهى ٍعًتی از دؿػحٕر زةػاف لارؿػی کػْ یػ
داِكسٕی ِٕإٍٓز ةایغ ةغاِغ ةْ قؼح ایُ ٍوايْ اؿث .ةغیٔی اؿث ایُ ٓػا لوػط ؿؼلنػى دركؿػّغ ك ةػؼای آٍػٕزش کاٍػى ةایػغ
جَؼیّات الزـ ك کالی را ِیؽ در کالس درس ةغاف ٓا الؽكد.
ٍاژُ ّای کلیذی :إٍٓزش زةاف لارؿی ،دؿحٕر زةاف لارؿی ،داِكسٕیاف ظارزی

 -1جاریط كمٕؿ1398/09/16:

جأییغ ِٔایی1399/02/6:
2- info@bahareadab.com

2

ًطزیۀ پَیص در آهَسش علَم اًساًی داًطگاُ فزٌّگیاى؛ قَارق  / 18ةٔار 1399

 .1هقذهِ
چّاِیْ در چییغق گمحْ قغ اٍؼكزق ی ظتوْ ةّغی ٍّاؿب یؼای جغریؾ دؿحٕر زةاف لارؿی در ؿعٕح ٍعحًك جضنػیًی
داِكگاق از ضؼكریات إٍٓزش زةاف لارؿی ةْ قَار ٍی آیغ .ةْ ؾّٕاف ٍذاؿ جؿؼیك کاٍى« کًَْ»چّیُ اؿث :کٕچػ جػؼیُ
ؿازة زةاف کْ چٔار اؿحوالؿ ٍؿّایی ك آكایی ك دؿحٕری ك اٍالیی دارد .آیػا ةػؼای آٍػٕزش ةػْ ِٕآٍػٕزاف ظػارزی کػْ جػازق
هؼاراؿث دؿحٕر ٍوغٍاجی ةعٕاِّغ چّیُ جؿؼیك زاٍؿی از کًَْ ضؼكری اؿث یا ٍی جٕاف جّٔا ةْ اؿحوالؿ ٍؿّػایی ةـػّغق
کؼد ك گمث «:کًَْ کٕچیحؼیُ ؿازق زةاف اؿث کْ اؿحوالؿ ٍؿّایی دارد»؟ ك إٍٓزش ةویْ ٍؤيمْٓػای کًَػْ را ةػْ ؿػعٕح
ةاالجؼٍ -ذال دكرق کارقّاؿی -كاگػاقث؟
صحی در َٓیُ اؿحوالؿ ٍؿّایی ٌٓ ةاز اؿحذّآایی كزٕد دارد ك ٍذالً صؼكؼ اضػالْ یػا الؿػاؿ ِػاهل یػا مػمات الزـ
ايَحٌَ ةا ایّیْ کًَْ اِغ؛ اٍا اؿحوالؿ ٍؿّایی ِغارِغ ،كيی آیا جا چْ صغ گمحُ ایُ جتنؼق ٓا ةػؼای ؿػعش ِعـػث آٍػٕزش
الزـ اؿث؟ َٓیُ قیٕق را ٍیحٕاف ةْ جَاـ ٍتاصخ گـحؼدق ك گِٕاگٕف دؿحٕر جؿَیٌ داد .
ِٕیـّغق ایُ ٍوايْ ةا ؿاؿ ٓا جغریؾ ایُ دركس ةْ ؿعٕح ٍعحًك داِكگآی ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغق اؿث کػْ آٍػٕزش
دؿحٕر را ةؼای داِكسٕیاف ظارزی ٍی جٕاف ةْ ؿعٕح زیؼ ظتوْ ةّغی کؼد:
سطح یک :داِكسٕیاف ِٕإٍٓزظارزی،
ؿعش دك :درس دؿحٕر  1کارقّاؿی،
ؿعش ؿْ :درس دؿحٕر 2کارقّاؿی؛
ؿعش چٔار  :درس دؿحٕرکارقّاؿی ارقغ،
ؿعش پّر :دكرق ٓای دکحؼی ك ةاالجؼ .
آِچْ در ایُ ٍوايْ ظٕآغ آٍغ ِیازٓای ؿعش ی

إٍٓزش اؿث.

 .1.1پیطیٌِ پژٍّص
ٍٕؿـْ دٓعغا ك ٍؼکؽ إٍٓزش زةاف لارؿی دك کحاب ةا ِاـ ٓای« دؿحٕر کارةؼدی» در دك زًغ ك دیگؼی« ظٕاِػغف ك درؾ
ٍعًب لارؿی» از ظاٌِ لاظَْ زؿمؼی ،چاپ کؼدق اؿث .از ةیُ ایُ ؿْ کحاب ،زًغ ِعـث دؿحٕر کػارةؼدی ٍػی جٕاِػغ از
ِؼؼ آغاؼ ك ظتوْ ةّغی ٍكاةْ کار ٍا ةاقغ چٕف در آِسا ِیؽ ٍعايتی ةؼای ِٕإٍٓزاف آٍغق اؿثٍ .ضحٕای ایػُ کحػاب هػتال
ِوغ قغق (ٍسغ ،ةٕيّث آکغاغ .) 1397،کحاب دیگؼی در دك زًغ در ةّیاد ؿؿغی ةْ چاپ رؿیغق ةا ؾّٕاف إٍٓزش کارةؼدی
كاژ ق ةؼای لارؿی إٍٓزاف ؿعش ٍوغٍاجی ك پیف ٍیاِی جايیك آهای رضا ٍؼاد مضؼائیٓ .غؼ ایػُ کحػاب چّاِیػْ از ِػاٍف
پیغاؿث آٍ ٕزش يقات ٍعحًك ةؼای ٍیايَْ اؿثِٕ .یـّغق ةغیُ ٍّؼٕر ِیازٓای ركزاِػْ را ظتوػْ ةّػغی ك در ٓػؼ ٍٕضػٕع
يقات ٍؼجتط را آكردق اؿث .صٕزق ٓایی چٕف :اصٕايپؼؿی ،ؿمؼ ،داِكگاق ،ظؼیغ ةازار ،اقیای زِغگی ك ٍاِّػغ آِٔػا .ةّػاةؼایُ
جغاظًی ةا دؿحٕر ِغارد .کحاب دیگؼ ؾّٕاف « زةاف لارؿی» دارد از دکحؼ اصَغ ممار ٍوغـ کْ جییْ ةؼ زةاف ك صؼكؼ ايمتػا ك
اٍال ك جماكت ٓای زةاف رؿَی ك ٍضاكرق را ةیاف کؼدق ك دكر از إٍٓزش دؿحٕر اؿث .ؿؼاِساـ کحاةی ةا ؾّٕاف« ٍیّػا» در دك
زًغ از آهای ٍؼاد مضؼائی ،چاپ ةّیاد ؿؿغی ِیؽ ةؼای لارؿی إٍٓزاف ؿعش ٍوػغٍاجی ِٕقػحْ قػغق ك ٍضػٕرش َٓچّػاف
إٍٓزش ٍیايَْ ك زةاف اؿث.
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 .2بحث ٍ بزرسی
آًچِ کِ یک ًَآهَس سباى فارسی بِ طَر پلکاًی بایذ بیاهَسد بذیي تزتیب است:
 .2.1آكاقّاؿی  :صؼكؼ ايمتای زةاف لارؿی ؾتارجّغ ازَٓ :ؽق ،ايػك ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،ژ ،س ،ش ،ص،
ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ؼ ،ؽ ،ؾ ،گ ،ؿ ،ـ ،ف ،ك ،ق ،ی.
ٍاج :زؽء ةـیط ك جسؽیْ ِاپػیؼ ك جَایؽ دّٓغق ك ماصب ِوف را در ِؼاـ آكائی زةاف ظػاص كاج ٍػی گٕیّػغٍ .ػؼاد از
مٕت جَایؽ دّٓغق آف اؿث کْ جتغیى آف ةْ مغائی دیگؼ ٍٕزب جقییؼ ٍؿّی ٍی گؼددٍ .اِّغ جتغیى «س» ك «د» ةْ ٓػٌ
در «ؿؼ» ك «در».
كاج جؿتیؼ جازق ای اؿث کْ پژكٓكگؼاف آكاقّاؿی ةْ کار ةؼدق اِغ ك ةا صؼؼ کْ در هغیٌ جوؼیتاٌ ةْ َٓیُ ٍؿّػی ةػْ کػار
رلحْ اؿث اِغؾ جماكت ٓائی دارد .در كاهؽ «كاج» ،صؼلی اؿث کْ جًمغ ٍحَایؽ ك كیػژق ای ةػؼای ادای آف در زةػاف كزػٕد
دارد؛ ٍذال صؼكؼ( ز ،ذ ،ض ،ظ ) َٓگی در زةاف لارؿی ی كاج ٍضـٕب ٍی قِٕغ؛ زیػؼا یػ جًمػغ دارِػغ اٍػا در زةػاف
ؾؼةی َِایّغق چٔار كازّغ .در زةاف لارؿی ؿی كاج داریٌ :لحضْ ،ضَْ ،کـؼق ،آ ،اك ،ایَٓ ، -َ ، -َ ، -َ ،ػؽق(ء)ب ،پ ،ت ،چ،
خ ،د ،ر ،ز ،ژ ،س ،ش ،ؼ ،غ ،ؾ ،گ ،ؿ ،ـ ،ف ،ك ،ق ،ی .کْ قف جای ِعـث را ٍنٕت ك ةویْ را ماٍث ٍیّاٍّغ.
ّجا  :کٕچیحؼیُ كاصغ هاةى جًمغ در زةاف لارؿی را کْ دؿث کٌ از ی

ماٍث ك ی

ٍنٕت ةػْ كزػٕد ٍػی آیػغ ٓسػا

ِاٍّغ ٍاِّغ« :ةا» (ب+ا) ،جٕ«ت+ػػػػػ» .در زةاف لارؿی ٓسا َٓیكْ ةا ماٍث آفاز ٍی گؼدد؛ ٍذالً در اكيػیُ صػؼؼ «اگػؼ»
اةحغا ماٍث َٓؽق ك ؿپؾ ٍنٕت لحضْ داریٌ.
کطص ّجاّآ :سا از يضاظ اٍحغاد ك کكف ةؼ چٔار هـٌ اؿثٓ .1 :سای کٕجاق ٓ .2سای ٍحٕؿػط ٓ .3سػای ةًّػغ.4
ٓسای کكیغق.
 -ؿاظحَاف ٓسای کٕجاق :ماٍث  +ی

ٍنٕت کٕجاق(ٍَ ) –َ –َ -اِّغ جٕ ،ؿْ ،ك ،ةْ.

 ساختواى ّجای هتَسط :ايك) ماٍث ٍ +نٕت ةًّغ؛ ٍاِّغٍ :ا ،ةا .ب) ماٍث ٍ +نٕت کٕجاق +ماٍث؛ ٍاِّػغ :جػب،ظٌ.
 -ساختواى ّجای بلٌذ :ايك) ماٍث ٍ +نٕت کٕجاق  +دك ماٍث؛ ٍاِّغ :ؿؼد .ب)ماٍث ٍ +نٕت ةًّغ  +ی

ماٍث؛

ٍاِّغ :کار ،ؿٕز.
 -ساختواى ّجای کطیذُ :ماٍث  +ی

ٍنٕت ةًّغ  +دك ماٍث؛ ٍاِّغ :ؿٕظث ،کاقث.

 .2.2ساسُ ضٌاسی (صزف)Morphology ،
 .2.2.1جؿؼیك کًَْ) :(wordکٕچیحؼیُ زؽء زةاف اؿث کْ ٍؿّای کاٍى ك ٍـحوى دارد.
ٍاِّغ :کحابٍ ،یؽ ،پغر
 .2-2ساختواى کلوِ :کًَْ ٍیحٕاِغ ؿادق) (simpleیا ٍكحن) (derivative wordیا ٍؼکب) (compoundةاقغ:
کًَۀ ؿادق :کًَْ ای ؿث کْ از ی
کلوۀ هطتق :آف اؿث کْ ةیف از ی
ٍاِّغ :کارگؼ (گؼ) پـِٕغ اؿث.
دؿحْ (ق) پـِٕغ اؿث.

زؽء جكییى قغق اؿثٍ ،اِّغ :ایؼاف ،کَغ ،پّسؼق ،درس.
زؽء دارد ك ك در آف از پـِٕغٓا ك پیكِٕغٓا )(affixeاؿحمادق ٍی قٕد.
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ِاداف (ِا) پیكِٕغ اؿث.
کلوۀ هزکب :کًَْ ای اؿث کْ ةیف از ی

زؽء دارد ،ك در آف دك یا چّغ کًَْ ةا ٌٓ جؼکیب ٍی قِٕغٍَ .یػُ اؿػث در

ایُ جؼکیب پـِٕغٓا ك پیكِٕغٓا ِیؽ كزٕد داقحْ ةاقّغ.
ٍذاؿ :گًتؼگ جكییى قغق از دك کًَۀ (گى) ةْ ؾالكة (ةؼگ).
گًگیؼؿاز ؿاظحْ قغق از ؿْ کًَۀ (گى) ةْ ؾالكة (گیؼ) ةْ ؾالكة (ؿاز).
کارگؼزادق ؿاظحْ قغق از کًَۀ (کار) ةْ ؾالكة پـِٕغ (گؼ) ةْ ؾالكة کًَۀ (زاد) ةْ ؾالكة پـِٕغ (ق).
در اداٍْ زغكيی از پؼ کارةؼدجؼیُ پیكِٕغٓا ك پـِٕغٓای زةاف لارؿی را ظٕآیٌ ِٕقث.
 2-3إِاع کًَْ :کًَْ از ِؼؼ داِف ؿازق قّاؿی ةْ قف هـَث جوـیٌ ٍیكٕد:
اؿػػػٌ) ،(nounلؿػػػى) ،(verbمػػػمث) ،(adjectiveهیػػػغ) ،(adverbصػػػؼؼ )(conjunction//prepositionك
مٕت).(interjection
اؿٌ ٍاِّغ :ظٕدکار ،ةاغ ،کالس ،ظیاةاف،
ممث ٍاِّغ :زیتا ،قاداف ،پؼیچٔؼ ،ؿتؽ،
لؿى ٍاِّغٍ :ی ركـ ،دیغق ةٕد ،ظٕردق ةاقغٍ ،ی جٕاِـحی،
هیغ ٍاِّغ ٓ :ؼگؽ ،صحَا ،جًمّیِ ،اچار،
صؼؼ اضالْ ٍاِّغ :از ،ةْ ،جا،
صؼؼ رةط ٍاِّغ :ك ،كيی ،صحی،
مٕت ٍاِّغ :دریـ ،ةْ ةْ ،آلؼیُ ،قگمحا ،ؾسب،
 .2.3جذٍل پیطًَذّا ٍ پسًَذّای پز کاربزد:
ةی :ممث ٍؼکب ٍّمی ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ةیچارق ،ةی ادب ،ةییار.
ةا :ةؼؾیؾ ةی ،ممث ٍؼکب ٍی ؿازدٍ .اِّغ :ةا ادب ،ةا داِف ،ةإٓش
ِػ :کًَات را ٍّمی ٍی کّغٍ .اِّغِ :غاِـحِْ ،ؼلحِْ ،مٌَٔٓ .چّیُ ایُ پیكِٕغ ةؼ ؿؼ لؿى ٓا ٍی آیغ ك آِٔػا را ٍّمػی ٍػی
کّغٍ ،اِّغَِ :ی ركـِ ،غاقحیِ ،غیغ.
ِا :ایُ پیكِٕغ ِیؽ کًَات را ٍّمی ٍی کّغٍ ،اِّغِ :ااٍُِ ،ادافِ ،اةٕد
ٌٓ :پیكِٕغ َٓؼآی ك اقحؼاؾ اؿثٍ .اِّغَٓ :یالسَٓ،ؼاقٍّ ٌٓ ،ؽؿ
ةػ  :پیكِٕغ لؿًـاز اؿث ةؼ ؿؼ لؿى ٍضارع ٍی آیغٍ .اِّغ :ةؼكـ.
زغكؿ پـِٕغٓای پؼ کارةؼد:
آ)1 .ةؼای ؿاظحُ ممثٍ ،اِّغ :ةیّا ،قّٕا ،گٕیا
 .2ةؼای ِغا کؼدفٍ ،اِّغ :ظغایا ،ؿؿغیا.
ات (زات) :ةؼای زَؽ ةـحٍُ ،اِّغٍ :ضنٕالت ،ؿتؽیسات.
اف )1.ممث لاؾًی ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :يؼزاف ،جؼؿاف.
 )2ةؼای ؾالٍث زَؽٍ ،ؼداف ،زِاف
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اِْ)1.پـِٕغ يیاهث ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :قآاِْ.
)2پـِٕغ قتآث ك ِـتث ٍی ؿازدٍ ،اِّغٍ :ؼداٍِْ ،ـحاِْ.
آكر :پـِٕغ دارِغگی ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :زّگاكر ،دالكر ،قؼـ آكر
ةاف :پـِٕغ ِگٔتاِی ك ٍضالؼثٍ ،اِّغ :ةافتافِ ،گٔتاف ،درةاف
جؼ :ممث ةؼجؼ ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ظٕقحؼ ،زیتاجؼٍٔ ،ؼةاِحؼ
جؼیُ :ممث ةؼجؼیُ ٍی ؿازد :ةؽرگحؼیٍُٔ ،یُ ،ةؽرگحؼیُ
چْ :ةؼای کٕچ کؼدف چیؽی ةْ کار ٍی ركد :کحاةچْ ،ةافچْ ،جؼةچْ
داف :پـِٕغ ٍیاف ك ػؼلیث اؿثٍ ،اِّغ :زاٍْ داف ،هًَغاف ،گًغاف
ؿار :پـِٕغ ٍیاف ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :کٕٓـار،چكَْ ؿار
ؿحاف :پـِٕغ ٍیاف ؿاز اؿثٍ ،اِّغ :گًـحاف ،گٕرؿحاف ،ةٕؿحاف
ش :ةْ ةُ ٍضارع ٍی چـتغ ك اؿٌ ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :کٕقف ،داِف ،ركش
إِاع «ؾ» :
 )1ةؼای کٕچ ؿازیٍ ،اِّغ :قٔؼؾ،
 )2ةؼای ٍٔؼةاِی ٍاِّغ :ظمً  ،دظحؼؾ،
 )3ةؼای جضویؼٍ ،اِّغٍ :ؼدؾ
کار :پـِٕغ ممث ؿاز کْ زیادی ی کار را ِكاف ٍی دٓغٍ ،اِّغ :ؿحَیار ،ظغٍحیار
کغق :اؿٌ ٍیاف ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :داِكیغق
گاق )1.اؿٌ ٍیاف ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ظٕاةگاق
 )2اؿٌ زٍاف ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :متضگاق
گؼ :پـِٕغ ققى ؿازٍ ،اِّغ :آّٓگؼ
ٍّغ :پـِٕغی کْ دارِغگی ك ققى را ٍی رؿاِغٍ ،اِّغ :ارزَّغ ،دردٍّغ ،کارٍّغ.
ق :پـِٕغی کْ  )1اؿٌ ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ةٕؿْ ،گؼیْ ،دؿحْ
)2ممث ٍمؿٕيی ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :رلحْ ،ظٕردق
ٓا :ؾالٍث زَؽ اؿث ٍاِّغ :کحاب ٓا
إِاع «ی»:
 )1ؾالٍث ِیؼق اؿثٍ ،اِّغ :کحاةی را ظٕاِغـ.
ٍ )2نغر ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ظٕةی ،ةییاری
 )3ممث ِـتی ٍی ؿازدٍ ،اِّغ :ایؼاِی
 .2.4اسن
 .2.4.1جؿؼیك اؿٌ
رلحُ.

)(Noun

 :کًَْ ای اؿث کْ ةؼای جؿییُ کؼدف ك ِاٍیغف إٍر ةْ کار ٍی ركدٍ .اِّغ :ؿّگ ،اِـاف ،داِف،
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 .2.4.2ةؼظی جوـیٌ ةّغی ٓا در اؿٌ:
 )1اؿٌ ٍمؼد ك اؿٌ زَؽ:
اسن هفزد :اؿَی اؿث کْ ؾالٍث زَؽ ِغاردٍ .ذى :دؿث ،جٕپ ،گٕقث
اسن جوع :اؿَی اؿث کْ ؾالٍث زَؽ داردٍ ،اِّغ :کحاب ٓاٍ ،ؼداف
عالهتْای جوع در سباى فارسی عبارتٌذ اس :
افٍ .اِّغٍ :ؼداف
ٓاٍ .اِّغ :دؿحٔا
زاتٍ .اِّغ :کارظاِسات ،ؿتؽیسات
یُ ،كف ،ات :کْ در کًَات ؾؼةی ةیار رلحْ اِغ ٍ.اِّغ ٍّٔغؿیُ ،ركصاِیٕف ،جؿًیَات
جٕضیش :ةؼظی کًَات لارؿی ٓـحّغ ،کْ زَؽ ٍضـٕب ٍی قِٕغ ،اٍا ؾالٍث زَؽ ِغارِغٍ ،اِّغٍ :ا ،قػَا ،ایكػاف ،گػؼكق،
يكیؼ ،ؿپاق.
اسن هعزفِ ٍ اسن ًکزُ:
اسن ًکزُ (ًاضٌاس) :اؿَی اؿث کْ ةْ اِحٔای آف (ی) الؽكدق قغق ،ك ةؼای ٍعاظبِ ،اقّاظحْ اؿث.
ٍذاؿ :اؿحادی داقحٌ  .در ایُ زًَْ ٍؿًٕـ ِیـث ٍّؼٕر کغاـ اؿحاد اؿث .ةْ َٓیُ ديیى ٍیگٕئیٌ (اؿػحادی) اؿػٌ ِیػؼق
اؿث.
اسن هعزفِ :اؿَی اؿث کْ ِكاِۀ ِیؼق ِغارد ،ك ةؼای قِّٕغق آقّاؿثٍ.اِّغ :درس دؿحٕر.
درس :اؿٌ ٍؿؼلْ اؿث زیؼا یای ِیؼق ِغارد ك جٕضیش ٌٓ دادق قغق کْ ٍّؼٕر درس دؿحٕر اؿث.
ظـؼك پؼكیؽ :اؿٌ ٍؿؼلْ(قّاظحْ قغق) اؿث زیؼا ِاـ ظاص ی ِمؼ اؿث.
اسن هصذر یا حاصل هصذر :اؿَٔائی ٓـحّغ کْ ٍؿّی ٍنغری ٍی دّٓغ.
ٍاِّغ :کٕقف ،کؼدار ،ةؽرگی ،ظٕةی ،ركش
ٍذاؿ :لوط ةا کٕقف ٍی جٕاف ةْ ِحیسْ رؿیغ.
کٕقف :اؿٌ ٍنغر
در ایّسا کٕقف ٍؿّای ٍنغری ٍی دٓغ ،یؿّی ٍؿادؿ کٕقیغف ةْ کار رلحْ اؿث.
ةؽرگی ةْ ؾوى اؿث ِْ ةْ ؿاؿ.
ةؽرگی :اؿٌ ٍنغراؿث ك ةْ ٍؿّای ةؽرگ ةٕدف ةْ کار رلحْ اؿث.
ِیحْ )1در زةاف لارؿی «ٍنغرٓا» اؿٌ ٍضـٕب ٍی قِٕغٍ ،اِّغ :رلحُ ،دیغف ،ظٕردف.
ٍذاؿ :ظٕردف ؿْ كؾغق فػا در ركز ةؼای ةغف الزـ اؿث .در ایّسا «،ظٕردف» اؿٌ اؿث
ِیحْ  )2ضَیؼٓا در زةاف لارؿی اؿٌ ٍضـٕب ٍی قِٕغ.
ٍذاؿ ،ٍُ :جٕ ،اكٍ ،ا ،قَا ،ایكاف /ظٕدـ ،ظٕدت ،ظٕدش ،ظٕدٍاف ،ظٕدجاف ،ظٕدقاف /ظٕیكحُ ،ظٕیف ،ظٕد.
 .2.4.3ساختواى اسن
اؿٌ ٓا  )1یا ؿادق اِغ (ةْ ؿادق ةـیط ٌٓ ٍی گٕیّغ)
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یؿّی از ی زؽء جكییى قغق اِغٍ ،اِّغ :پغر ،چؼاغ ،مّغيی.
 )2یا ٍكحوّغ ،یؿّی پـِٕغ ك پیكِٕغ دارِغ.
ٍاِّغ :گمحار ،جیكَِْ ،یغاف.
 )3یا ٍؼکتّغٍ ،اِّغ :کحاةعاِْ ،دؿحمؼكش ،پارچْ ةاؼ
 .2.5ممث
 .2.5.1صفت :کًَْ ای اؿث کْ جٕضیضی درةارة اؿٌ ٍی دٓغ.
در زةاف لارؿی ٍَٔحؼیُ إِاع ممث ،ممحٔای ةیاِی )ٓ(attribute adjectiveـحّغ.
 .2.5.2صفت بیاًی :ممحی اؿث کْ پؾ از اؿٌ ٍی آیغ ك ییی از ٍكعنات اؿٌ را جٕضػیش ٍػی دٓػغ .ایػُ ٍكعنػات
ٍیحٕاِغ ییی از صايث ٓای زیؼ ةاقغ.
 )1رِگٍ ،اِّغ :کحاب ؿتؽ ،يتاس مٕرجی،آؿَاف آةی،
 )2قیىٍ ،اِّغ :دیٕار ةًّغ ،هغ کٕجاقٍ ،یؽ چٔار گٕش،
ِ )3ـتث را ٍی رؿاِغٍ ،اِّغ :جٔؼاِی .یؿّی کـی کْ آى جٔؼاف اؿث.
 )4ممث لاؾًیٍ ،اِّغٍ :ؼد ِٕیـّغق  ،کٕدؾ ظّغافٍ،ؼد ةیّا
 )5ممث ٍمؿٕيیٍ ،اِّغ :فػای ظٕردق  ،کحاب گَكغق،ؾَؼ رلحْ
ٍ )6وغارٍ ،اِّغ :يعك ةی اِغازق  ،ظٕراؾ کٌ،درس زیاد
 )7زٍافٍ ،اِّغ :آیّغة ِؽدی ٓ ،محۀ ةؿغ ،ؿاؿ پیف
ٍ )8یافٍ ،اِّغ :راق دكر ،ردیك ؾوب ،مك زًٕ.
ِیحۀ )1ظیًی كهث ٓا در زةاف لارؿی ممث ٓا زاِكیُ اؿٌ ٍی قِٕغٍ .ذالً ةْ زای آِیػْ ةّٕیـػیٌٍ :ػؼد ِٕیـػّغقٍ .ػی
ِٕیـیٌ «ِٕیـّغق».
ٍذاؿ :داِكَّغاف ةْ زٔاف ظغٍث ٍی کّّغ .یؿّی اِـاف ٓای داِكَّغ ةْ زٔاف ظغٍث ٍی کّّغ.
ِیحۀٓ )2ؼگاق اؿٌ كممث زاةسا قِٕغ ،اؿٌ ٍؼکب ٍی ؿازِغ.
گٕش دراز  درازگٕش
ٍاِّغٍ :ؼد ةؽرگ ةؽرگ ٍؼد

ةاد جّغ  جّغةاد

 .2.5.3صفت بزتز ٍ صفت بزتزیي
در زةاف لارؿی ٓؼگاق ةْ ممحی (جؼ) اضالْ قٕد ،ممث ةؼجؼ ٍی ؿازد ك ٓؼگاق (جؼیُ) اضالْ قٕد ممث ةؼجؼیُ ٍی ؿازد.
ٍذاؿ :قاپٕر درؿعٕاف اؿث.درؿعٕاف :مػمث /قػاپٕر از اردقػیؼ درؿػعٕاف جػؼ اؿث.درؿػعٕاف جػؼ :مػمث ةؼجػؼ /قػاپٕر
درؿعٕاف جؼیُ داِكسٕی کالس اؿث.درؿعٕاف جؼیُ :ممث ةؼجؼیُ.
ِیحۀ  )1لوط پّر ممث در زةاف لارؿی ٓـحّغ کْ صحی اگؼ (جؼ) ٌٓ ِگیؼِغ ةاز ممث ةؼجؼ قػَؼدق ٍػی قػِٕغ .ایػُ پػّر
ممث ؾتارجّغ از (ةیف ،پیف ،ةْ ،ٍْ ،کْ).
ٍذاؿ ٍُ :ةیف /ةیكحؼ از ةؼادرـ کار ٍی کٌّ.
ةیف ،ةیكحؼ :ممث ةؼجؼ.
ٕٓاپیَا پیف/پیكحؼ از هعار رؿیغ.
پیف ،پیكحؼ :ممث ةؼجؼ.
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گؼچْ ةْ داِی اؾحؼاض ٍیُ

ٍْ یؿّی ٍٔحؼ ،ةْ یؿّی ةٔحؼ
 .2.5.4ساختواى صفت
 )1ممث یا ؿادق اؿث یؿّی ی زؽء داردٍ .اِّغ :زكد ،ؿؼخ ،دراز ،کٕجاق ،ظٕب ،ةغ.
 ) 2یا ٍكحن اؿث یؿّی پـِٕغ ك پیكِٕغ داردٍ .اِّغِ :اآگاق ،گًگٕف ،دادگؼِ ،گٔتاف.
 ) 3یا ٍؼکب اؿث یؿّی از ةیف از دك زؽء جكییى قغق اؿثٍ.ذى :زٕاَِؼد ،کحاةمؼكش ،رِگؼز ،پاکغاٍُ.
 .2.6قیذ:
1

 .2.6.1تعزیف قیذ :کًَْ ای اؿث کْ جٕضیضی درةارة لؿى ٍی دٓغ .ایُ جٕضیش ٍی جٕاِغ رازػؽ ةػْ زٍػاف لؿػىٍ ،یػاف
لؿى ،صايث لؿى ،زٔث لؿى ،قَارة لؿى ،جؼجیب لؿى ،ؾًث لؿى ك چیؽٓای دیگؼ ةاقغ.
ٍاِّغ:
 ؿْ قّتْ ٍی ركـ .در ایّسا (ؿْ قّتْ) هیغ زٍاف اؿث ،چٕف ٍی جٕاِیٌ ةپؼؿیٌ :کی ٍیؼكی؟ ؿْ قّتْ ٍی ركـ. ؿْ قّتْ ةا ظٕقضايی ةْ داِكگاق ٍی ركـ .در ایّسا ظٕقضايی هیغ صايث اؿث ،چٕف ٍی جٕاِیٌ ةپؼؿیٌ:چگِْٕ ةْ داِكگاق ٍیؼكی؟ ةا ظٕقضايی ةْ داِكگاق ٍی ركـ.
 ةؼای درس ظٕاِغف ةْ داِكگاق ٍیؼكیٌ «.ةؼای درس ظٕاِغف» هیغ ؾًث اؿث ،چٕف ٍیحٕاِیٌ ةپؼؿیٌ:ةْ چْ ديیى ةْ داِكگاق ٍی ركیٌ؟ در پاؿط ةگٕئیٌ ةؼای درس ظٕاِغف ةْ داِكگاق ٍی ركیٌ.
 .2.6.2هعزفی اًَاع قیذ
 )1هیغ ٍیافٍ .اِّغ :ةْ ظاِْ رلحٌ .ظاِْ :هیغ ٍیاف.
 )2هیغ زٔثٍ .اِّغ :ةاد از قؼؽ ٍی كزد .قؼؽ :هیغ زٔث.
 )3هیغ زٍافٍ .اِّغ :اٍؼكز جالش ةیكحؼی ظٕآٌ کؼد .اٍؼكز :هیغ زٍاف.
 )4هیغ چگِٕگی ك صايثٍ .اِّغ :ؾاهالِْ ةیّغیف .ؾاهالِْ :هیغ چگِٕگی ك صايث.
 )5هیغ ٍوغارٍ .اِّغ :اِغکی قییتا ةاش .اِغکی :هیغ ٍوغار.
 )6هیغ جأکیغٍ .اِّغ :ةیگَاف ظٕآٌ آٍغ .ةیگَاف :هیغ جأکیغ.
 )7هیغ ق ٍ .اِّغ :قایغ ةیایغ .قایغ :هیغ ق .
 )8هیغ ؾًثٍ .اِّغ :چؼا آٍغی؟ چؼا :هیغ ؾًث.
ِیحْ :در ةؼظی زَالت هیغٓا ةا ممحٔا ٍكحؼؾ ٓـحّغٍ .ذالً در زًَۀ ٍ «:ؼد ظّغاف آٍغ»  ،ظّغاف ٌٓ ممث ةػؼای ٍػؼد
اؿث ك ٌٓ ٍی جٕاِغ هیغ ةؼای آٍغ ٍضـٕب قٕد.
 .2.6.3ساختواى قیذ
هیغٓا ِیؽ ٍاِّغ کًَات دیگؼ یا ؿادق اِغ یا ٍكحوّغ یا ٍؼکتّغ.
 )1هیغ ؿادق :یؿّی ی زؽء داردٍ .اِّغ :راؿثٓ ،ؼگؽ

 . 1البته قید فقط به فعل مربوط نمی شود و درباره کلمات دیگر نیس توضیح می دهد ،ولی برای این سطح از آموزش ،دانستن آنها الزم نیست.
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ٍذاؿ :راِّغق ةْ راؿث پیچیغ .راؿث :هیغ ؿادقٓ /ؼگؽ َِی آیٌٓ .ؼگؽ :هیغ ؿادق.
ٍ )2كحوّغٍ .اِّغ :جًمّی زٕاب دادـ.جًمّی :هیغ ٍكحنِ /اگٔاف آٍغِ .اگٔاف :هیغ ٍكحن.
 )3هیغ ٍؼکبٍ .اِّغ :گاق ك ةیگاق ،کٌ ك ةیف ،ظٕاب آيٕدق.
ٍذاؿ :کٌ ك ةیف ایؼاف را ٍی قّاؿٌ .کٌ ك ةیف :هیغ ٍوغار ٍؼکب /.گاق ك ةیگاق كرزش ٍػی کّػغ.گاق ك ةیگػاق :هیػغ زٍػاف
ٍؼکب /.ظٕاب آيٕدق راِّغگی ٍی کؼد .ظٕاب آيٕدق :هیغ صايث ٍؼکب.
 .2.7فعل ٍ جولِ:
 .2.7.1تعزیف :لؿى ،ییی از إِاع کًَات اؿث کْ در ییی از زٍأِای ؿْ گاِْ اِساـ قغف کاری را ٍی رؿاِغ.
ِیحْ :گآی ِیؽ ةغكف آِیْ کاری اِساـ قٕد گؽارق ای را ةْ ِٔاد زًَْ ِـتث ٍی دٓغ.
ٍذاؿ :قاپٕر ؿاؿاِی پادقاق ركـ را قیـث داد.
در ایّسا لؿى« قیـث داد» ،اِساـ قغف ؾًَی را رؿاِغق اؿث.
ٍذاؿ :ایؼاف کكٕری پّٔاكر اؿث.
در ایّسا ؾًَی اِساـ ِكغق ةًیْ گؽارق ای (پّٔاكر ةٕدف) ةْ ِٔاد زًَْ ( یؿّی ایؼاف ِـتث دادق قغق اؿث).
 .2.7.2صزف فعل)(inflection
لؿى ٓا در زةاف لارؿی ٍاِّغ جَاـ زةاف ٓای دیگؼ از ِؼؼ ٍمؼد ك زَؽ ةٕدف ةْ قف دؿحْ جوـیٌ ٍی قِٕغ.
اكؿ قعل ٍمؼد ،دكـ قعل ٍمؼد ،ؿٕـ قعل ٍمؼد ،اكؿ قعل زَؽ ،دكـ قعل زَؽ ،ؿػٕـ قػعل زَػؽٍ .اِّػغ:
رلحٌ ،رلحی ،رلث ،رلحیٌ ،رلحیغ ،رلحّغ.
 .2.7.3سهاى فعل
لؿى ٓا ةْ ؿْ زٍاف گػقحْ (ٍاضی) ،صاؿ (ٍضارع) ك آیّغق جوـیٌ ٍی قِٕغ.
ٌٍٔ جؼیُ زٍاف ٓای زةاف لارؿی ةْ هؼار زیؼِغ:
 )1گػقحۀ ؿادقٍ .اِّغ :دیغ ،ظٕرد.
 )2گػقحۀ اؿحَؼاری :یؿّی کاری کْ در گػقحْ ةْ مٕرت پیٕؿحْ جیؼار ٍی قغق اؿث
ٍذاؿ :ایؼاِیاف پیف از اؿالـ ؿغق را زكُ ٍی گؼلحّغٍ .ی گؼلحّغ :گػقحۀ اؿحَؼاری
 )3گػقحۀ ِوًی :یؿّی ؾًَی کْ در گػقحْ اِساـ قغق ك ّٕٓز ٌٓ آدار آف اداٍْ دارد
ٍذاؿ :آدار كیؼاِی زّگ ةا ؾؼاؽ ّٕٓز در ایؼاف ةاهی ٍاِغق اؿثٍ .اِغق اؿث :گػقحۀ ِوًی
 ) 4گػقحْ ةؿیغ :یؿّی ؾًَی کْ در گػقحْ پیف از ؾَى دیگؼی کْ آف ٌٓ در گػقحْ ركی دادق ،اِساـ قغق اؿث.
ٍذاؿ :كهحی اؾؼاب ةْ ایؼاف صًَْ کؼدِغ ،پادقآی ؿاؿاِی دیؼی ةٕد کْ از دركف پاقیغق ةٕد .پاقیغق ةٕد :گػقحۀ ةؿیغ
 )5گػقحۀ ايحؽاٍی :ؾًَی اؿث کْ در گػقحْ ةا ق َٓؼاق ةٕدقٍ .ذاؿ :قایغ دیؼكز ةْ داِكگاق رلحْ ةاقغ
رلحْ ةاقغ :گػقحۀ ايحؽاٍی
 ) 6صاؿ اظتاری (ٍضارع اظتاری) :لؿًی اؿث کْ اِساـ کاری را در زٍاف صاؿ ةْ مٕرت هعؿی ةیاف ٍی کّغ
ٍاِّغٍ :ا از کیاف ٍیُٔ ظٕیف دلاع ٍی کّیٌ .دلاع ٍی کّیٌٍ :ضارع اظتاری
 )7صاؿ ايحؽاٍی (ٍضارع ايحؽاٍی) :اِساـ ؾًَی را در زٍاف صاؿ َٓؼاق ةا ق ك جؼدیغ ةیاف ٍی کّغ
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ٍذاؿٍَ :یُ اؿث جضؼیٌ ٓای اهحنادی ةْ کكٕر ٍا آؿیب ةؼؿاِغ .ةؼؿاِغٍ :ضارع ايحؽاٍی
 )8آیّغق :اِساـ کاری را در آیّغق ِكاف ٍی دٓغٍ .ذاؿ :آةادی كآزادی ةْ ایؼاف ةاز ظٕآغ گكث.
 .2.7.4گذار فعل :لؿى الزـ ) :(intransivite verbك ٍحؿغی)(transivite verb
لؿى ٍحؿغی لؿًی اؿث کْ ةْ ٍمؿٕؿ ِیاز دارد.
ٍذاؿ :ایؼاِیاف ةارٓا ظٕیف را از چّگاؿ آؼیَّاف ةیؼكف کكیغق اِغ.
در ایّسا لؿى ةیؼكف کكیغق اِغ ةْ ٍمؿٕؿ ِیاز دارد ،ك در ایُ زًَْ « ظٕیف» ٍمؿٕؿ اؿث.
جٕضیش :ایؼاِیاف چْ چیؽی را ةیؼكف کكیغِغ؟ ظٕیف را ةیؼكف کكیغِغ.
لؿى الزـ :لؿًی اؿث کْ ةْ ٍمؿٕؿ ِیازی ِغارد.
ٍذاؿ :قاق از ایؼاف رلث .رلث :لؿى الزـ.
 .2.7.5جْت فعل :لؿى ٍؿًٕـ) (Activeك ٍسٕٔؿ)(Passive
لؿى ٍؿًٕـ :آف اؿث کْ لاؾًف آقیار ةاقغ.
ٍاِّغ :یؿوٕب يیخ در هؼف ؿٕـ ٓسؼی ةْ ایؼاِیاف اؿحوالؿ داد .یؿوٕب يیخ :لاؾى /داد :لؿى ٍؿًٕـ.
لؿى ٍسٕٔؿ :آف اؿث کْ لاؾًف ٍؿًٕـ ِیـث.
ٍذاؿ :در زّگ زٔاِی اكؿ ةْ ایؼاِیاف يعَْ زدق قغ .زدق قغ :لؿى ٍسٕٔؿ.
در زةاف لارؿی لؿى ٍسٕٔؿ از« ممث ٍمؿٕيی ةْ ؾالكة قغ» ؿاظحْ ٍی قٕد.
 .2.7.6ساختواى فعل
لؿى ٓا در زةاف یا ؿادق اِغٍ .اِّغ :رلث در زًَۀ « ؿؼٍای زٍـحاف رلث».
یا ؿادق ِیـحّغٍ .اِّغ :اِساـ دادف در زًَۀ« جیًیمث را اِساـ ةغق».
جٕضیش :در ایُ ؿعش از إٍٓزش ِیازی ةْ داِـحُ ةیكحؼ ؿاظحَاف لؿػى ك آگػآی از لؿػى ٓػای ٍؼکػب ك قػتْ ٍؼکػب ك
پیكِٕغی ك ٍؿیُ ك قتْ ٍؿیُ ك گؼكق ٓای لؿًی ِیـث.
 .2.7.7جـــولِ)(sentence
زًَْ ،ؿعّی اؿث کْ ٍؿّای کاٍى ك درِگ پایاِی دارد ،یؿّی پؾ از جَاـ قغف آف ٍیخ ٍی کّیٌ.
ٍاِّغ :درس دؿحٕر قیؼیُ اؿث ٍُ /.ةؼای درس ظٕاِغف ةْ ایؼاف آٍغق اـ.
جَاـ زَالت صغاهى ی لؿى دارِغٍ ،اِّغ ٍذاؿ ٓای ةاال.
ِیحۀ ی  :در ةؼظی از زَالت لؿى صػؼ قغق اؿثٍ.اِّغ« :متش ةعیؼ» .کْ در امى ةٕدق«متش ةعیؼ ةاد».
« ییی دق جٍٕاف»  .یؿّی کالق ییی دق جٍٕاف لؼكظحْ ٍی قٕد.
ِیحْ دك :ةؼظی زَالت ةیف از ی لؿى دارِغ ،در ایُ مٕرت ةْ آِٔا زًَۀ ٍؼکب ٍی گٕیّغ ،ك َٓیكْ ی صؼؼ رةط در
اكؿ یا كؿط زًَۀ ٍی آیغ.
ٍذاؿ :ةْ ةازار رلحٌ جا ظؼیغ کٌّ.
رلحٌ :لؿى اكؿ /جا :صؼؼ رةط /ظؼیغ کٌّ :لؿى دكـ .کال ی زًَْ ٍؼکب
اگؼ ٕٓا ٍّاؿب ةاقغ ةْ کٕق ظٕآیٌ رلث.
اگؼ :صؼؼ رةط /ةاقغ :لؿى اكؿ /ظٕآیٌ رلث :لؿى دكـ .کال ی زًَْ ٍؼکب
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ةْ ةازار رلحٌ جا ظؼیغ کٌّ ك فػا ةعٕرـ.
رلحٌ :لؿى اكؿ /جا :صؼؼ رةط اكؿ /ظؼیغ کٌّ :لؿى دكـ /ك :صؼؼ رةط دكـ/ةعٕرـ :لؿى ؿٕـ .کال ی

زًَْ ٍؼکب.

زًَْ یا ظتؼی اؿث یا پؼؿكی اؿث یا جؿستی اؿث ك جماكت ایُ ؿْ ِٕع زًَْ در قیٕة جًمغ آِٔاؿث.
زًَۀ ظتؼی :جٕ داِكسٕ ٓـحی.
زًَۀ پؼؿكی :جٕ داِكسٕ ٓـحی؟
زًَۀ جؿستی :جٕ داِكسٕ ٓـحی!
 .2.8حزف
در زةاف لارؿی ٌٍٔ جؼیُ صؼلٔا صؼكؼ اضالْ) (Prepositionك رةط)ٓ (Injectionـحّغ.
 .2.8.1حزٍف اضافِ :صؼكلی ٓـحّغ کْ هتى از کًَْ ٍی آیّغ.
ٍاِّغ :از ، ،جا ،ةؼای ،ةْ ،در ،چٕف(در ٍؿّای ٍذى ك ٍاِّغ)ةْ زؽ ،ةٔؼ ،ةا ،ةی ،ةؼای ،را...
از ظاِْ جا داِكگاق ةا اجٕةٕس در راق ةٕدـ ٍُ /.چٕف جٕ قادـ َْٓ /آٍغِغ ةْ زؽ ةٔؼاـ /ةی صؼؼ زدف کػارت را اِسػاـ ةػغق/
ةؼای ٍاِغف جنَیٌ ةگیؼ.
ِیحۀ :در ةیُ صؼكؼ اضالْ لوط صؼؼ اضالۀ (را) پؾ از کًَْ ٍی آیغٍ .اِّغ :کحاب را ظٕاِغـ.
 .2.8.2حزٍف ربط
صؼكؼ رةط :صؼكلی ٓـحّغ کْ دك کًَْ را ةٌٔ رةط ٍی دّٓغ یا در زًَۀ ٍؼکب ٍی آیّغ.
ٍذاؿ :کٕركش ك داریٕش پادقآاف ةؽرگی ةٕدِغ.
صؼؼ رةط (ك) دك کًَۀ کٕركش ك داریٕش را ةٌٔ رةط ٍی دّٓغ.
ٍذاؿ :درس ةعٕاف جا هتٕؿ قٕی.
در ایّسا صؼؼ رةط (جا) ةیُ زًَۀ ٍؼکب آٍغق اؿث.
ةؼظی از صؼكؼ رةط در زةاف لارؿی
كِ ،ٌٓ ،یؽ ،صحی ،كيی ،اٍإّٓ ،ز ،ةًیْ ،پؾ ،جا ،جا ایّیْ ،آِگاق ،یا ،یا...یا ،چْ...چْ ،ظٕاق...ظٕاق ،یؿّی.
ٍذاؿ ٌٓ ٍُ :درس ٍیعٕاٌِ ٌٓ کار ٍی کٌّ.
ایؼاف از ِؼؼ اهحنادی ِیؽ لؼّٓگی در ظاكرٍیاِْ آَیث دارد /.جٕ ظٕاق از ؿعٌّ پّغ گیؼ ظٕاق ٍالؿ /.چْ ةیائی چػْ ِیػائی
ٍُ ٍی ركـ /.درس ظٕاِغ جا ایّیْ هتٕؿ قغ /.کار کُ آِگاق ٍؽد ظٕآی گؼلث ٍُ /.ك جٕ دكؿحیٌ.
 .2.9صـــَت)(Interjection
مٕت ٓا ییی از إِاع کًَاجّغ ،ایُ کًَات ةا آِیْ قیى زًَْ ِیـحّغ ك لؿى ِغارِغ؛ كيی ةْ زای زًَْ ةیار ٍػی ركِػغ .در
ةؼظی از کحاب ٓای دؿحٕر ةْ مٕت « ،قتْ زًَْ» ِیؽ ٍی گٕیّغ .صؼؼ اكؿ مٕت ٓا جییْ ٍی پػیؼد (اؿحؼس دارد).
مٕت ٓا ٍؿَٕالً در ّٓگاـ جؿسب ،جضـیُِ ،مؼیُ ،آلؼیُ ،جتؼی  ،جؼس ،ك ٓؼ صايث ٓیساِی دیگؼ ةْ کار ٍی ركِغ.
ٍاِّغ :كای ،آق ،آلؼیُِ ،مؼیٍُ ،ؼگ ،اصـّث ،ؾسب ،ةْ ةْ ،ظٕقا ،دریقا ،صیك ،ؿالـ ،قگمحا ،قب ةعیؼ.
ٍذاؿ :كای از دؿث زٍاِْ/آلؼیُ ةؼ جٕ /ةْ ةْ چْ ٕٓائی!
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آق از ؾاقوی!
آخ ظـحْ قغـ!
ٍؼگ ةؼ دقَّاف اِـاِیث!
دركد ةؼ زٕاَِؼداف!
ً .2.10قطیابی(ًحَ)Syntax :
ٓؼ ی از کًَات در زًَْ ِوف دارِغٍَٔ ،حؼیُ ِوف ٓا در زةاف لارؿی ؾتارجّغ از :لاؾى(ٍـّغايیْ)ٍ ،مؿٕؿ ،لؿػى ،هیػغ،
كاةـحْ ٓا(ممحٔا)ٍ ،حٌٍَ ،ضاؼ ايیٍّْ ،ادا ك ٍـّغ
لاؾى:یؿّی کًَْ ای کْ کار را اِساـ ٍیغٓغٍ.اِّغ  :قب رلث ك صغیخ ٍا ةْ پایاف ِؼؿیغ.
ِیحْ:اگؼ لؿى زًَْ رةعی ةاقغ ،ةْ لاؾى ٍـّغايیْ ٍی گٕیّغٍ .اِّغ ٕٓا ؿؼد قغ.
ٍمؿٕؿ :یؿّی کًَْ ای کْ لؿى ةؼ ركی آف اِساـ قغقٍ .اِّغ :قؼلث را ارزاف ِمؼكش.
هیغ :یؿّی کًَْ ای کْ جٕضیضی درةارق لؿى ٍی دٓغٍ .اِّغ  :دكش دیغـ کْ ٍالئ در ٍیعاِْ زدِغ.
كاةـحْ :ممث ٓا ِوف كاةـحگی دارِغٍ .اِّغِ :گؼ جا ایُ قب ظِٕیُ ؿضؼ کؼد چْ ظّسؼٓا کْ از دئا گػر کؼد.
ٍحٌَ :کًَاجی ٓـحّغ کْ ةؿغ از صؼؼ اضالْ ٍی آیّغٍ .اِّغّٓ :ؼ ةؼجؼ از گٕٓؼ آٍغ پغیغ.
ٍضاؼ ايیْ :اؿَی اؿث کْ َٓؼاق کـؼق پؾ از اؿَی دیگؼ ٍی آیغٍ .اِّغ :کحاب دؿحٕر /ظٕاةگاق داِكسٕئی.
ٍّادا :کًَْ ای اؿث کْ ظعاب هؼار دادق ٍی قٕدٍ .اِّغ :ظغایا کَیٌ کُ.
ٍـّغٓ :ؼگاق لؿى رةعی ةاقغ ةْ آف کًَْ ای کْ ةا لؿى َٓؼاق اؿث ٍـّغ ٍی گٕیّغٍ .اِّغٕٓ :ا ؿؼد قغ.
ً .3تیجِ گیزی
اگؼ إٍٓزش دؿحٕر را ةْ ؿْ لنى اكاقّاؿی ك مؼؼ ك ِضٕ جوـیٌ کّیٌ ةؼای إٍٓزش ةْ ِٕإٍٓزاف ظارزی ٍعايػب زیػؼ در
ٓؼ لنى کالیـث:
 آكاقّاؿی :جؿؼیك اكيیْ ٍمآیٌ صؼؼ ،كاج ،ماٍثٍ ،نٕتٓ ،سا ،کكف ٓسآا مؼؼ :جؿؼیك کًَْ ،ؿاظحَاف کًَْ(ؿادقٍ،كحنٍ،ؼکب) ،جؿؼیك پـػِٕغٓا ك پیكػِٕغٓا ك ٍؿؼلػی پؼکػارةؼدجؼیُآِٔا ،جوـیٌ کًَْ ةْ قف ؾّنؼ اؿٌ ،ممث ،لؿى ،هیغ ،صؼؼ ،مٕت
 اؿٌ :جؿؼیك ٍمآیٌ اؿٌ ،اؿٌ ٍمؼد ،اؿٌ زَؽ ،اؿٌ ٍؿؼلْ ،اؿٌ ِیؼق ،ضَیؼ ،ؿاظحَاف اؿٌ ممث :جؿؼیك ممث ،ممث ةیاِی ك پؼکارةؼدجؼیُ إِاع آف ،ؿاظحَاف ممث هیغ :جؿؼیك هیغٍ ،ؿؼلی إِاع هیغ ،قؼح پؼکارةؼدجؼیُ إِاع هیغ ،ؿاظحَاف هیغ ،اقحؼاؾ هیغ ك ممث لؿى :جؿؼیك لؿى،پؼکارةؼدجؼیُ زٍأِای لؿى ،لؿى ِاهل ،لؿى جاـ ،لؿى ٓای الزـ ك ٍحؿػغیٍ ،ؿًػٕـ ك ٍسٔػٕؿ ،زًَْ ؿادق ،زَالت ٍؼکب ك ِوف صؼكؼ رةط درآِٔا
صؼؼٍ :ؿؼلی صؼكؼ اضالْ ك رةط ك ِوف آِٔا در ؿاظحُ ٍحٌَ ك ِیؽ ارجتاط ةیُ دك ؿازق دؿحٕریٍ ،ؿؼلی ةؼظی ازآِٔا ةػا
ٍذاؿ
مٕت :جؿؼیك مٕت ك ٍؿؼلی ةؼظی ازپؼکارةؼدجؼیُ إِاع آف
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ِضٕ:کآف ِوف ٓای ٍعحًك ِضٕی ةْ ایُ چّغ ِوف ؿادق جؼ :لاؾى(ٍـّغايیْ)ٍ ،مؿٕؿ ،لؿى ،هیغ ،كاةـحْ ٓا(ممث ٓػا)،
ٍحٌٍَ ،ضاؼ ايیٍّْ ،ادا ك ٍـّغ
فْزست هٌابع
زؿمؼی ،لاظَْ( ،)1390دؿحٕر کارةؼدی كیژق زةاف إٍٓزاف فیؼ لارؿی زةاف ،جٔؼاف :اِحكارات داِكگاق جٔؼاف زًغ اكؿ ك دكـ
لؼقیغكرد ،ظـؼك ،)1378( ،زًَْ ك جضٕؿ آف در زةاف لارؿی ،جٔؼاف ،اِحكاراتاٍیؼکتیؼ ،چاپ دكـ.
لؼقیغكرد ،ظـؼك ،)1388( ،دؿحٕر ٍمنىاٍؼكز ،جٔؼاف :اِحكارات ؿعُ ،چاپ ؿٕـ.
لؼقیغكرد ،ظـؼك ،)1386( ،لؼّٓگ پیكِٕغٓا ك پـِٕغٓای زةاف لارؿی ،جٔؼاف ،اِحكارات زكار ،چاپ اكؿ.
ٍسغ ،اٍیغ ،)1394( ،دؿحٕر زةاف لارؿی ةا ركییؼدإٍزقی ،جٔؼافِ ،كؼاٍیغ ٍسغ ،چاپ اكؿ.
ٍؼاد مضؼائی ،رضا ك َٓیاراف(ٍ ،)1396یّا ةؼای لارؿی إٍٓزاف ؿعش ٍوغٍاجی ،جٔؼاف:ةّیاد ؿؿغی
ٍؼاد مضؼائی ،رضا،)1396(،آ ٍٕزش کارةؼدی كاژق ةؼای ؿعش ٍوغٍاجی ك پیف ٍیاِی ،جٔؼاف :داِكگاق ؾالٍْ ظتاظتائی
ممار ٍوغـ ،اصَغ(،)1391زةاف لارؿی ،جٔؼاف :قٕرای گـحؼش زةاف ك ادةیات لارؿی ك پژكٓكگاق ؾًٕـ اِـاِی ك ٍعايؿات لؼّٓگی
پایاف ِاٍْ :
ِوغ ك جضًیى إٍٓزش دؿحٕر زةاف لارؿی در جؼکیْ ك ٍوایـْ آف ةا ایؼاف( ،)1397ةٕيّث آکغاغ ،اٍیغ ٍسغ ،پایاف ِاٍْ کارقّاؿی ارقغ ،داِكػگاق
جٔؼاف

