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 رياضي  -  تجربي           3 فارسي زبان ی، فعّالیت ها و همراه با بیاموزيم ها  ها خودآزمايي پاسخ

 درس اوّل

 ( 1پاسخ فعالیّت ) 

 ن ، بپرند ، داگك، متديّ آيا ساختن تكواژ ها يا واژه هاي زير امكان پذير است ؟ چرا ؟ چشمش

 «چشمش ، متدين و بپرند » واژ ه هاي 

 / فاصله انداخت ساخت آن درست  ِ-به هم نزديك است اما بين آنها مصوّت /   زيرا در چشمش در هجاي اول هر چند كه واجگاه / چ / و / ش / 

 است. و هجاي دوم هم طبق قواعد و الگوي واجي است .

  / فاصله انداخت ساخت آن درست است .-َاه / ت / و / د / نزديك به هم است اما بين آنها مصوّت / نيز واجگ« متدين » در 

  / فاصله انداخت ساخت آن درست است .  -ِ نيز واجگاه / ب / و / پ / نزديك به هم است اما بين آنها مصوّت / « بپرند » در 

 بي فاصله در كنار هم نشسته اند از اين رو ساخت و توليد آن امكان پذير نيست واجگاه / گ / و / ك / نزديك به هم است و « داگك » در 

 

 ( 2پاسخ فعالیّت ) 

 با استفاده از روش جانشين سازي ، دو جمله زير را بازسازي كنيد تا به جمله ي عادي معنا دار تبديل شوند .

شود تا معني « نشانده است »ت ، بايد گروه فعلي ديگري جانشين گروه فعلي .پرنده ، آسمان آبي را نشانده است . اين جمله از نظر معنا غلط اس۱

 جمله طبق قواعد معنايي زبان معيارگردد :

 پرنده ، آسمان آبي را پيمود يا پرنده در آسمان آبي پرواز كرد .

 .كيفم با دلخوري مدادش را تراشيد . ۲

 .علي با دلخوري مدادش را تراشيد  ←.شود « كيفم »، جانشين گروه اسمي اين جمله از نظر معنا غلط است . بايد گروه اسمي ديگري 

 

 خودآزمايي 

                     نادرست     ← .زهرا تكاليفش را نوشت                     نادرست      ← تكاليف زهرا را نوشت زهرا← نحوي قواعد

                           نادرست← .مريم به دوستم سالم كرد                      نادرست      ←  كتابم به دوستم سالم كرد← معنايي قواعد

 ؟ ندارند زيركاربرد زباني هاي واحد چرا -۲

 . است نشيني هم قواعد خالف←«  دبيرستان دولتي اميركبير»

 . دنندار مطابقت هم با پيوسته و جدا نهاد زيرا ، است نحوي قواعد خالف←« .  هستند كوشا خواندن درس در آموز دانش» 

  . است همنشيني قواعد خالف ←«داشتند مي رفتند»

 الگو ي هجايي واحد هاي زباني زير را بنويسيد.-3سؤال 

 

 الگوي هجايي واژه

 ص+م+ص←ص+ م+ص    /  داب ←آ آداب

 ص+ م+ص+ص←رَعد  رَعد

 ص+ م+ص←ص+م+ص / تَن←خيش خويشتن

 ص+ م+ص+ص ←مَندص+ م+ص / ←ص+م/نِش←دا دانشمند

 ص+ م+ص ←ص+ م+ص /شيد ←خُر خورشيد

 ص+ م+ص ←ص+ م+ص / ذِن ←ص+ م /ءَذ←مُ مؤذِّن

 ص+ م ←ص+ م+ص /شِ ←ص+ م /نَف←بَ بنفشه

 ص+ م+ص ←ماه  ماه
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  دوم درس

               1 فعالیت 

 : فعلي يك مستقل ساده يا هاي جمله

 از تركيب تكواژها يا واژه هاست .   « گروه » مرحله ي دوم تركيب و ساخته شدن واحدهاي زباني ، ساختن ِ -۱ 

 خبرنگاران روزنامه  جريان حادثه را از مردم محل پرسيدند .-۲

 :فعلي مركب يا چند  مستقل هاي جمله

 ..پردازد مي آسماني مطاللعۀاجرام به كه است علمي شناسي اختر -۱

 . بخوانيم درس هم با تا آمد ما خانه ي به مريم -۲

   ۱5:  ص   (  ۲)  فعاليت پاسخ

 . كنيد مشخص نيز را گروه هر هاي واژه تعداد و بيابيد را زير هاي گروه ي هسته

 (ها پرسش ، اين)  ۲ ←واژه تعداد/   پرسش )هسته(←اين پرسش ها 

 (،آسماني ـِ  ، اجرام ،يِ، دما) 5  ←دما)هسته( / تعداد واژه←دماي اجرام آسماني

  ، گوناگون( -ِ) ابزارها ،  3←واژه تعداد( / هسته)ابزار  ←ابزارهاي گوناگون

 ، آن ها( ِ- )آينده ،  3 ←واژه تعداد( / هسته)آينده  ←آينده ي آن ها

 ، اجرام ، ـِ ، آسماني(  ِ-)مشاهده ،  5 ←مشاهده)هسته(/ تعداد واژه ← آسماني اجرام ي مشاهده 

 ، تخصصّي(  -ِ ، ها شاخه) 3 ←شاخه )هسته(/ تعداد واژه←شاخه هاي تخصصّي

  ، جهان(-ِ)تاريخچه ،  3 ←تاريخچه )هسته( / تعداد واژه ←تاريخچه ي جهان 

 

 بیاموزيم                                                    واژه های هم آوا

 به واژه هايي مي گويند كه از نظر تلفـّظ مشترك هستندامّا معنا و كاربرد جداگانه اي دارند. ←ا را تعريف كنيدواژه هاي هم آو -۱

 انواع واژه هاي هم آوا رادرزبان فارسي با ذكرمثال نام ببريد.-۲

 الف( واژه هايي كه از نظر شكل نوشتار وگفتار يك سان هستند.)=جناس تام دارند( مانند :

 روح (              روان )= جاري (                 /                 گور )= قبر (            گور ) = گورخر (روان )= 

 ب( واژه هايي كه از نظرنوشتاري متفاوت ولي از نظر گفتاري تلفّظ يك سان دارند. مانند :

 ) خيش = گاو آهن (      خويش) = خود ، فاميل (         خوار = كم ارزش و كوچك       خار = تيغ گل يا خاشاك        /       

 خود آزمايي درس دوم )جمله (  

 انواع تكواژهاي كلمات زير را مشخّص كنيد.

 تاريخ آزاد(+چه ) وابسته (               ←تاريخچه -۲(        تصريفي اختر)آزاد( ، شناس ) آزاد( + ان ) وابسته←اخترشناسان-۱

 (  وابسته تصريفيقشنگ)آزاد(+تر)  ←قشنگ تر -4   (                               اشتقاقيآفريد) آزاد(+ گار  ) وابسته ←آفريدگار-3

        ( + ) پژوه آزاد (   اشتقاقيدان) آزاد(+ـِش ) وابسته -6         گل ) آزاد(+ خانه آزاد(                                               ←گل خانه -5

 درمتن زير ، جمله هاي مستقل ساده ومركّب را مشخّص كنيد. -۲

 الف( شاعري غزلي بي معنا و قافيه سروده بود . ) مستقل ساده ( 

 ب( آن را نزد جامي برد . ) مستقل ساده ( 

 جمله ي مستقل مركب. «كه( همان طوري كه ديديد ، در اين غزل از حرف الف استفاده نشده است.»)پس از خواندن آن گفت: ج( 

 جمله ي مستقل مركب.« كه(بهتر بود )كه(از ساير حروف هم استفاده نمي كرديد!»)جامي گفت:  د( 

 با هريك از كلمات هم آواي زير گروه اسمي مناسب بساريد ودرجمله به كارببريد: -3

 انتصاب : همان يك انتصاب نادرست او كاررا خراب كرد       

 ساب عالي خانواده  تحسين برانگيز است.انتساب : چنين انت

 ي ترتيب معلّم شيراز ستودني است.تعلّم : همين تعلّم دوره 
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 تالّم : بزرگترين تالّم خاطر دوران كودكي مادر بزرگ مرگ برادرش است 

 قانِ دلسوخته ي الهي به عشق استحيات : حيات شورانگيز عاش

 نيازمند آسفالت است.حياط : بزرگ ترين حياط مدرسه ي شهر ما 

 ر رقمي را به دست بياوريد       جذر : جذر اين عدد چها 

 جزر : جزر فريبنده ي رودخانه ي اروند ما را گمراه كرد. 

 ثواب :  ثواب كارهاي خوب انسان مؤمن به او داده مي شود    

 صواب كارهاي دوست من  ثابت شد صواب :

   خيش مزرعه ي دوست ما شكست.    يش : خ

 خويش : خويش وقوم خاندان مغول زياد بودند.

 براعت : براعت استهالل آغاز داستان بسيار زيبا بود.     

 برائت : برائت مسلمانان جهان اسالم ازكفر هر سال درمكّه برگزار مي شود.         

 3پاسخ خودآزمايي درس 

 جمله های زير را ويرايش کنید.-1

 یکی حشو)زاید(است. عصر وزمان.ازدو واژه ی 1*غلط های ویرایشی : 

 بدون قرینه حذف شده است. يافته باشددر  باشد.فعل کمکی 2

 درست نیست. عصبانيمنسوب به عصب است وبه معنای  عصبي.واژه ی 3

 یک کنایه ی عامیانه است ودراین عبارت زیاد مناسب به نظر نمی رسد. ازکوره دربردن.4

 عنای عبارت واضح ودرک آن راحت نیست)ابهام(.م5

 .موضوع ساده اما نگران کننده این است که وقتی انرژی بدن کاهش یابد می تواند، به راحتی شما راعصبانی کند.1

 .موضوع ساده اما نگران کننده این است که کاهش انرژی بدن موجب عصبانیت شما می شود .1

 واژه ی دارا باهم سازگاری وتناسب ندارند . *  غلط ویرایشی: حرف اضافه ی از و

 .اکنون شرکت های تعاونی از موقعیت خوبی برخوردارند .2

 .اکنون شرکت های تعاونی موقعیت خوبی دارند .2

 .امالی انجام دهنده گان درست نیست ودرست آن انجام دهند گان است.1*غلط های ویرایشی: 

 استفاده شود. مجريانناسب نیست وبهتر است از واژه ی در این جمله م انجام دهند گان.واژه ی 2

 استفاده شود. طرحاز واژه ها ی بیگانه است وبه جای آن بهتر است از واژه ی  پروژه.واژه ی 3

 استفاده شود. خطرنیز واژه ا ی بیگانه است و به جای آن بهتر است از واژه ی  ريسک.4

 ئت خطر کردن را داشته باشند ..مجریان ) اجرا کنندگان ( این طرح باید جر3

 .الزمه ی اجرای این طرح خطرکردن است .3 

را می دهد.عالوه بر آن بهتر است به جای این  عدم وجودهمان معنای  عدماست چون واژه ی  حشو،  عدم وجود.درواژه ی 1*غلط های ویرایشی:

 استفاده شود. نبود ترکیب ازواژه ی فارسی

 ا به کاررفته است.اجربه معنی  انجام.واژه ی 2

 هردومنفی هستند وابهام ایجادمی کنند. نشده استوهم  عدمهم 3

 .  عدم )نبود( برنامه ی مناسب ، فعالیت های ورزشی را به تأخیر انداخته است .4

 . نبود برنامه ی مناسب مانع اجرای به موقع فعالیت های ورزشی شده است .4

 بارندگی ←درست نیست  گيبارند ه . امالی 1غلط های ویرایشی: 

 حشو است.   پارسال گذشته.2

 استفاده کرد. زيرزمینيازترکیب معمول  تحت االرضي.بهتراست به جای 3
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 باعث ابهام شده است. نیست و بي تأثیر.استفاده ازدو مورد منفی 4

 .کاهش بارندگی پارسال )سال گذشته ( باعث کمبود آب های زیرزمینی شده است .5

 ندگی در سال گذشته درکمبود منابع آب های زیرزمینی موثّر بوده است ..کاهش بار5

 تناسب ندارد.مالحظه بفرمايیداست که با فعل  به غلط ویرایشی:کاربردنامناسب حرف اضافه ی

 .  بخش بعدی برنامه را ببینید .6

 .به بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید .6

 ست.* غلط ویرایشی : این جمله واضح ومعمول نی

 .مورّخان جرئت کردند کشف خود را افشا کنند .)آشکارکنند(7

 .مورخان با جرئت کشف خود را افشا کردند .)فاش کرد(7

.واژه ی ادامه باحرف اضافه ی بر نمی آید، امّادر این جمله چون بین ادامه و تأکید واوعطف وجوددارد ، حرف اضافه ی بربه 1*غلط های ویرایشی:

 د ونادرست است.هردو مربوط می شو

 ا به کاررفته است.اجربه معنی  انجام. واژه ی 2

 .ادامه ی چنین تمرین هایی و تأکید براجرای آن ها مهارت های نگارشی را تقویت می کند .8

 محاوره ای است. به درد نمي خورد غلط ویرایشی : واژه ی

 .در این مواقع انسان دچار خود پرستی بیهوده ای می شود .9

 .درواقع این جوروقت ها ، انسان دچار غرور می شود که درست نیست.9

/در  ضمیرمتصل /ش=غلط ویرایشی : این عبارت کژتابی دارد وبیش از یک معنا ومفهوم از آن برداشت می شود ، چون معلوم نیست که مرجع 10

 مقاله اش حسن است یا برادرش.

 .«مقاله ام منتشر شده است :» .حسن به برادرش گفت 10.«       است مقاله ات منتشر شده :» .حسن به برادرش گفت 10

 .حسن خبر انتشار مقاله ی خود را به برادرش داد .10.حسن خبر انتشار مقاله ی برادرش را به او داد .              10
 

  چهارم درس آزمايي خود پاسخ
 . بنويسيد نمونه طبق زير كلمات در را/  ء/  همزه درست شكل -۱

 ←مرئوس        اشم / ء / زاز ←مَر / ء / وس     مأخذ ←مؤانست         مَ / ا / خذ ←اداره          مُ / ء /نست←نشئت         ء / داره←نش / ء / ت

   ملجأ← / ملج / ء              ائتالف ←سؤال                         ء /  ء / تالف ←اشمئزاز    س / ء / ال

 چرابرخي ازواژه ها  ، ارزش اماليي بيشتري دارند ؟ با ذكر نمونه توضيح دهيد .-۲

 برخي از واج ها با بيش از يك حرف نوشته مي شوند .زيرا

 ..و تأليف لف،ؤم الفت،: شوند مي محسوب نوع اين از اي نمونه شوند مي نوشته همزه با كه كلماتي مانند

 مجتبي – خواهش– خويش– تو-پنبه-اجتماع.     باشد متفاوت ها آن ملفوظ و مكتوب هاي صورت كه بزنيد مثال كلمه پنج. 3

 

 درس پنجم 

 فعّالیت

 هر يک از کلمات زير را در جمله به عنوان نهاد به کار ببريد ودرباره ی مطابقت آن ها گفتگو کنید.

 فعل مفرد ←نهادمفرد  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←حضرت علی )ع( فرمود  -1

 برای احترام ←فعل جمع  ←نهادمفرد  ←نهاد با فعل مطابقت ندارد  ←حضرت علی )ع( فرمودند  -2

 فعل جمع ←نهادجمع  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←انسان ها اشرف مخلوقات هستند -3

 فعل مفرد ←نهادمفرد  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←سنگ افتاد -4

 چون نهاد جمع غیرجاندار است. ←فعل مفرد ←نهادجمع  ←نهاد با فعل مطابقت ندارد  ←سنگ ها افتاد  -.5

 نهاد آرایه ی جان بخشی دارد. ←فعل جمع  ←نهادجمع  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←.گل هالبخند زدند-6

 ند هم مفرد و هم جمع بیاید.هرگاه نهاد اسم های جمع قافله و... باشد فعل می توا ←قافله/ گلّه / کاروان / رمه  آمد  -7
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 هرگاه نهاد اسم جمع دسته عزاداران باشد فعل می تواند هم مفرد وهم جمع بیاید. ←دسته ی عزادارواردمسجد شد-8

 هرگاه نهاد اسم جمع لشکر باشد فعل می تواند هم مفرد وهم جمع بیاید. ←لشکربرگشت  -9

 شد فعل می تواند هم مفرد وهم جمع بیاید.هرگاه نهاد اسم جمع  سپاه با ←سپاه پیروز شد  -10

 هرگاه نهاد اسم جمع  مردم باشد فعل  فقط جمع می آید.  ←مردم شورش کردند  -11

 فعل مفرد ←نهادمفرد  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←مردم )به معنی مردمک( چشمم نشسته در خون است -12

 فعل مفرد ←نهادمفرد  ←نهاد با فعل مطابقت دارد  ←وت نیستمردم )به معنی انسان( تازنده است، بی نیاز از ق -13

 هرگاه نهاد اسم جمع  ملّت باشد فعل می تواند هم مفرد وهم جمع بیاید. ←.ملّت قیام می کند -14

 هرگاه نهاد اسم جمع  ملّت باشد فعل می تواند هم مفرد وهم جمع بیاید. ← ملّت قیام می کنند. -15

 نهاد با فعل مطابقت دارد ←ملّت )به معنی مذهب ( عاشق ز ملّت ها جداست /عشق را ملّت و مذهب جداست  -16

 هرگاه نهاد اسم جمع  مجلس باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←مجلس این الیحه را تصویب کرد  -17

 قط مفرد می آید.هرگاه نهاد اسم جمع  شورا باشد فعل  ف ←شورا مردم را به مسجد دعوت کرد  -18

 هرگاه نهاد اسم جمع  هیئت باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←هیئت نظم خاصی داشت  -18

 هرگاه نهاد اسم جمع  هیئت باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←گروه دوستی ایران به آمریکا رفت  -20

 ی آید.هرگاه نهاد اسم جمع  مجمع باشد فعل  فقط مفرد م ←مجمع جلسه ای تشکیل داد  -21

 هرگاه نهاد اسم جمع  دسته باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←دسته ی اسکناس پاره شد -22

 هرگاه نهاد اسم جمع  یکی باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←یکی از افراد من نیامد -23

 هرگاه نهاد اسم جمع هرکسی باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←هرکسی حرفی می زند-24

 هرگاه نهاد اسم جمع  کسی باشد فعل  فقط مفرد می آید. ←نیستکسی جلودارمردم -25

 هریک ازشماباید درسش را خوب بخواند / ازشماباید درستان را خوب بخوانید.-26

 هرکدام ازشماباید درسش را خوب بخواند / ازشماباید درستان را خوب بخوانید.-27

 هیچ یک از شما خوب درس نمی خواند / نمی خوانید-28

 هیچ کدام از شما حرفی نزد / نزدند -29

 *هرگاه نهاد اسم های مبهم هريک /هیچ يک / هرکدام /هیچ کدام باشد فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع بیايد.

 بعضی : )اگرمتمّم بعد از آن جاندار )انسان یا حیوان( باشد. بعضی از دانش آموزان بسیارعاقل هستند. -30

 آن غیرجاندارباشد( بعضی از کتاب ها سودمند است / هستندبعضی )اکر متمّم بعد از -31

 

 پاسخ خودآزمايي

 ا. چگونه مي توان فعل های زير را مجهول کرد ؟ 

 چون ناگذر هستند ، مجهول نمي شوند و بايد ابتدا آن ها را گذرا کنیم ، سپس مجهول سازيم . « ترکید»و« جوشید*»

 الف ( بادکنک ترکید.                            الف (آب جوشید .                     

 ب (آشپز آب را جوشاند.                                  ب (  احمد بادکنک را ترکاند.    

 پ (آب جوشانده شد .                                      پ ( بادکنک ترکانده شد    

 

 .ید ونوع آن را بنويسیدموارد حذف را در نوشته ی زير مشخّص کن.2

) رسیدند :  آن ها با اسب حرکت کردند ، ما نیز به دنبالشان )حرکت کردیم : لفظی( . )ما : لفظی ( صبح زود رسیدیم . آن ها زودتر ) از ما : لفظی (

یایی ) داشت : معنوی ( مثل این بود که ) لفظی ( شهرمیان دشت گسترده بود . )شهر: لفظی ( پر از دارودرخت  ) بود : لفظی ( )شهر: لفظی( حالتی رو

ظی( آرام و سبز ما :  لفظی ( به بهارستانی نادیده چون مینو قدم نهاده ایم . )شهر: لفظی( در قرن سوم  بنا شده بود .  از آن زمان تاکنون ، )شهر: لف

 .  آمدآن مسافر: لفظی ( به دیدارش می چشم به راه آمدن مسافری بود که )) بود : لفظی ( )شهر: لفظی(  در کنار کویر نشسته
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 .واج )صامت ( های میانجي واژه های زير را مشخّص کنید.3

 ی     ←گ       سخن گویان  ←ج              بچگانه  ←گ             ترشیجات  ←ی                 پختگی ← دانایان

 و    ←و         زانوان ←ا )همزه(           بانوان  ←ی اوّل      نامه ای  ←گ          روستایی  ←گرسنگان  

 

 : بیاموزيم

، صامتي است كه در مرز دو تكواژ ظاهر مي شود تا مانع از همنشيني دو مصوّت گردد يا واج ميانجي ، صامتي است كه در مرز دو تكواژ  واج میانجي

 : مثال ميان دو مصوّت براي آسان شدن تلفّظ اضافه مي شود.

 .(جمع كرد و به ياد سپرد« يوگاج كده»همه ي صامت هاي ميانجي را مي توان در كلمه ي هاي ميانجي عبارتند از: )واج 

« ي ميانجي  + ي » مانند آشنايان ، « ي ميانجي + ا » به شكل هاي  -4بين دو مصوّت مي آيد ، -3تكواژو واژه نيست،  -۲مي دهد ؛ « y» صداي -۱←ی 

 مي آيد ؛ مانند « ي  + حرف هاي ديگر »  ؛ و  من  ِخدايمانند : ِ«  -ي ميانجي + » ؛  ، خدايي رجاييمانند آشنايي ، 

 گنجايش، گوينده، مي گويم، مي گوييم ، 

 ( دارند مثل ابرو ،بانو ،... دو فرايند واجي داريم يكي ابدال ،ديگري افزايش« و»در كلماتي كه صامت ميانجي آهوان، بانوان ) ←و 

 بچگانه،  بچگي،  بندگانستارگان، هفتگي ، آلودگي ، پيوستگي ، خانوادگي ، مردانگي ، نويسندگي ، پرندگان ،  ←گ 

   اي نكتهخانه اي، نامه ات ،  ←همزه  =ا

 سبزيجات، ترشيجات ←ج 

 نياكان، پلّكان ←ک 

 (  آن به) بدان(،  اين به)  بدين ←د

 بهش ←ه 

 هستند ؛ بنابر اين آن ها را در تكواژ نويسي و واژه نگاري ناديده مي گيريم  واجو فقط  واژههستند و نه  تکواژ واج هاي ميانجي نهنکته  : 

 

  ششم اسخ خودآزمايي درسپ

 به عهده ی دانش آموز است . -2و1

 جمله هايي که نهاد آن ها با فعل مطابقت ندارد يا در آن حذف بي قرينه صورت گرفته است ، ويرايش کنید.( 3

  کنند( . اگر گوینده و نویسنده به صحت مطلبی اطمینان نداشته )باشند( نباید آن را بیان ) *

 هستند که به هم معطوف شدند. گوينده و نويسندهدر کتاب فعل با نهاد مطابقت ندارد . زیرا نهاد واژه های  

 (فعل با نهاد مطابقت دارد .)هردو مفرد است  ← .جمله نیاز به ویرایش ندارد  *

  درصورتی که گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته )باشد( ، اعتماد مردم را ازدست می دهیم . *

 است و مفرد.گفتاردرجمله اول فعل با نهاد مطابقت ندارد . زیرا نهاد واژه ی 

 است ()شد ، بدون قرینه حذف شده  . ( و مورد بررسی قرار گرفت شد این مسئله در شورای دبیرستان مطرح ) *

 جمله نیاز به ویرایش ندارد .   *

       سپاهان : مکان      کندوان : مکان                    شادان : قید ساز        بامدادان : زمان -4

 عالمت جمع است .« ان»گیاهان ، سواران و مردان :                                                         پاییزان : زمان

 واژه هايي که با ان همراه اند گاه بر مفهوم جمع داللت نمي کنند.*

 از نظر مفهوم :« ان » انواع 

 مرغان ، بازرساندرختان ، گياهان ، بندگان ، آشنايان ، ابروان ، پلنگان ، ←نشانه ی جمع« ان » -1

 واج يا صامت ميانجي هستند .« ي ، گ ، و » نيز مي آيد وحرف هاي « يان ، گان ، وان » جمع به شكل هاي « ان »  نکته :

 سپاهان ، گيالن ، ديلمان←نشانه ی مکان « ان » -۲

 بامدادان ، صبحگاهان ، شامگاهان ، بهاران ، سپيده دمان←نشانه ی زمان  « ان » -۲ 
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 ، هراسان ، آويران ، سوزان ، درخشان ، غلتان گريان، خندان، لرزان، پريشان، پرسان، گذران ← نشانه ی صفت فاعلي « ان » -3

 شادان ، رقص كنان ، نفس زنان ، شادي كنان ، جاويدان← نشانه ی قیدساز  « ان » -4

 كوهان ، ماهان ، يوسفان← نشانه ی شباهت و همانندی« ان » -5

خوران ، عقدكنان ، گل ريزان ، حنابندان ، آشتي كنان ، قالي شويان برّه كشان ) اسم مراسم يا آييني مشخّص ( ، شيريني ← نشانه ی اسم ساز« ان » -6

 هستند (« مركب  _مشتق » يخبندان ، برگ ريزان ، خزماپزان ، آيينه بندان ، گل باران ، پَرريزان } همه ي اين واژه ها 

 دوان ، خوران ، ترسان ، رسان ، چسبان و...←دو + ان  بن مضارع + ان :←گذراساز« ان »  -7

 : گذراسازدرتكواژنگاري فقط زماني كه همراه با فغل مي آيد ، جدامي شود ودر حالت اسمي و...جدانمي شود ؛ مانند« ان : »  1نکنه 

 دو تکواژ←نامه + رسان ←چهار تکواژ  / نامه رسان ←مي + میر + ان + د←مي میراند

 گذراساز.« ان » نشانه ي جمع و « ان » ها مشتق سازي مي كنند ، به جزء « ان » همه ي  : 2نکنه 

 بسیار فعّال تر است . اناز  هانشانه ی جمع  : 3نکنه 

هردو جمع بسته می شوند در زبان فارسی امروز کاربرد یک سان ندارند ومعموال شکل اوّل آن ها رایج تراست ،  انو  هاکلماتی هم که با  : 4نکنه 

 .شکل دوم درشعر ونثر ادبی کاربرد دارد« درختان را آب دادم »، و کم تر می گوییم ، « درخت ها را آب دادم »برای مثال ، بیشتر می گوییم ، 

 

 درس هفتم

 1فعّالیت 

 ویژگی های پنج گانه ی فعل های زیر را بنویسید. 

 معلوم -وجه اخباری -گذرا -سوم شخص جمع -ماضي استمراری ←نمی خواندند:  -الف

 معلوم -وجه اخباری -ناگذر -اول  شخص جمع -ماضي استمراری ←می نشاندیم:  -ب

 مجهول -وجه اخباری -ناگذر -سوم شخص مفرد -ماضي استمراری ←دوخته نمی شد:  -پ

 معلوم -وجه التزامي -ناگذر -سوم شخص جمع  -مضارع التزامي ←بیایند:  -ت

 معلوم -ناگذر -سوم شخص جمع  -ماضي  مستمر ←داشتند می آمدند:  -ث

 2فعّالیت 

 پخت : 

 از گرما پختم. ) خیلی گرمم شد(                                                                          او را پختند. )آماده کردند (

 میوه پخت .) رسید (                               او خیال تازه ای پخت .) او فکر تازه ای در سر پروراند ( 

 مادر غذا را پخت .) طبخ کرد(                   او در این کار کامالً پخته شده است .) تجربه کسب کرده است (  

 دل پخت . ) میل به هوس را به دل راه داد.(اوچنان هوسی در 

 دوخت : 

   دهانش را دوختند .)بستند(                                                             چشم به دردوخت .)خیره شد(

 برید و خودش دوخت .) مطابق میل خود کاری را انجام داد (  خودش

 او را با تیر به درخت دوخت.)چسبانید(                                                            لباس را دوخت ) به هم وصل کرد (
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 3فعّالیت 
                                                   

 . کدام یک از فعل های پیشوندی زیر ، با فعل ساده ی خویش تفاوت معنایی یا کاربردی دارد؟ 31

بر   -اشتنبرافر –برشمردن  -واداشتن –فرا گرفتن  –برگماشتن  –برآسودن  –باز فرستادن  –درگذشتن  -باز گردانیدن –برآمدن  –باز یافتن 

 برانداختن. -افتادن
   

  معنی پیشوندی معنی ساده

  1تفاوت معنایی دارد پیداکردن  بازیافتن  پیدا کردن یافتن 

 تفاوت معنایی دارد  کردنباال آمدن ، طلوع  برآمدن آمدن آمدن 

 تفاوت معنایی دارد مراجعت دادن ، پس فرستادن بازگردانیدن  نمود، چرخاندن گردانیدن 

 تفاوت معنایی دارد مًردن درگذشتن  عبورکرد، صرف نظر کردن گذشتن 

 تفاوت معنایی دارد پس دادن بازفرستادن  ارسال کردن فرستادن 

 تفاوت معنایی ندارد آرام گرفتن ، استراحت کردن  برآسودن  کردنآرام گرفتن ، استراحت  آسودن 

 تفاوت معنایی ندارد منصوب کردن ، وکیل کردن  برگماشتن  کسی را به کاری منصوب کردن  گماشتن 

 تفاوت معنایی دارد آموختن ، احاطه کردن فراگرفتن پذیرفتن ، اخذ کردن گرفتن 

 تفاوت معنایی دارد وادارکردن واداشتن  دارا بودن داشتن 

  

 

 پاسخ خودآزمايي درس هفتم

 جمله های زیررا با گذرا کردن فعلشان دوباره نویسی کنید .-ا

 . پس از دوماه اورا برگرداندبه ییالق بْرد و  علی ،چوپان را با گوسفندان -1

 غلتاندند و به درّه انداختند.سال گذشته که دوستان او را به کوهنوردی برده بودند، سنگ بزرگی را از کوه 

 با کمک مصدرهای زیر ، فعل پیشوندی بسازید وآن ها را در جمله به کارببرید.-2

 پیشوندی مصدر ساده  پیشوندی مصدر ساده

 فرو ریختن  ریختن برخوردن /فروخوردن  خوردن 

 بازگردان / برگرداندن  گرداندن  برداشتن / بازداشتن / واداشتن  داشتن 

 فراخواندن / بازخواندن /فروخواندن  خواندن  برچیدن چیدن 

 سردادن / فرو دادن  دادن  برگشتن/ بازگشتن گشتن 

 فرو غلتیدن / در غلتیدن  غلتیدن  برآشفتن آشفتن 

 درکشیدن /برکشیدن /بازکشیدن / فروکشیدن  کشیدن  برانگیختن  انگیختن 

 درماندن / فروماندن / واماندن / بازماندن  ماندن  فروبستن/ بربستن  بستن 

درگرفتن/ فراگرفتن / فروگرفتن / برگرفتن  گرفتن 

 بازگرفتن /درگرفتن / واگرفتن /

 بازخواستن / درخواستن  خواستن 

 واگذاشتن/ فروگذاشتن  گذاشتن  

 فرارسیدن / دررسیدن  رسیدن  فروبردن بردن 

 

 

 

 

 

                                                           
 تفاوت معنايي ندارد . معني ديگر بازيافتن چيز از دست رفته را به دست آوردن است .« پيدا كردن » يافتن و بازيافتن در معني  - 1
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 خوردن: 

 جزئی مفعولی  3  ←خورد: او غذا خورد .  -

 جزئی متممی  3 ←برخورد : ما در راه به هم برخوردیم .  -

 جزئی مفعو لی  3  ← فروخورد : او خشم خود را فرو خورد . -

 داشتن : 

 جزئی مفعولی 3 ←برداشت: او کتاب را برداشت .                            جزئی مفعولی  3  ←داشت: من چند کتاب داشتم .  

 جزئی مفعولی ، متممی  4  ←واداشت : او مرا به این کار واداشت . ) وادار کرد (   

 جزئی مفعولی ، متممی  4 ←بازداشت : او مرا از این کار بازداشت )منع کرد(.  

 چیدن :

 جزئی مفعولی  3 ← برچید: دست فروش بساطش را برچید.)جمع کرد(  جزئی مفعولی      3 ←چید: او میوه ها را از درخت چید.  

 گشتن :

 جزئی  2 ← جزئی مفعولی          برگشت : او دیروز ازمسافرت برگشت. )آمد( 3 ← گشت : او تمام خیابان راگشت . 

 آشفتن :

 جزئی  3 ←ن من برآشفت. )غضبناک شد(  جزئی      برآشفت : او از سخنا 3 ←آشفت : پدر ازحرکات او آشفت . ) غضبناک شد(   

 جزئی مفعولی ←3بربست : او بار خود را بربست .                جزئی مفعولی 3 ←بست : در اتاق را بست .  بستن : 

 جزئی مفعولی  3←فروبست : اوچشمش را فروبست .  

 جزئی        2  ←فرارسید : فصل زمستان فرارسید.                                    جزئی  2 ←رسید : فریده به خانه رسید .     رسیدن :

 جزئی  2  ←در رسید: یک دفعه او دررسید . )آمد(  

 جزئی مفعولی متممی  4  ← گرفت : او هدیه را ازمن گرفت . )پذیرفت (    گرفتن :

 ی مفعولی  جزئ 3 ←برگرفت : کالغ پنیر را برگرفت و رفت. )برداشت( 

 جزئی  2 ←درگرفت : جنگ درگرفت . )آغازشد(       متممی  -جزئی مفعولی  4 ←او مطلب را از کتاب گلستان برگرفت . )اقتباس کرد( 

 متممی  -جزئی مفعولی  4 ← فراگرفت : زهرا درس رااز معلّم فراگرفت .) آموخت (

 جزئی مفعولی  3 ← فروگرفت : اورا فروگرفتند. )بازداشت کردند(       جزئی مفعولی  3 ←)احاطه کرد (  آب همه جا را فراگرفت . 

 متممی    –جزئی مفعولی  4 ←او بیماری را از او واگرفت .   واگرفت :    متممی –جزئی مفعولی  4 ←باز گرفت : کودک را از شیر باز گرفت . 

 جزئی  2 ←روع شد ( در گرفت :  ناگهان باران شدیدی در گرفت . ) ش 

 بردن : 

 جزئی مفعولی ، متممی  4 ← فروبرد: او سرش را در آب فرو برد.    جزئی مفعولی       3  ←برد: فریبا بچه را به مدرسه برد.  

 جزئی  2 ← فرو ریخت : باران از آسمان فرو ریخت .     جزئی         2  ← ریخت : آب بر زمین ریخت . ریختن :

 جزئی مفعولی  3 ←جزئی مفعولی ، مسندی                  برگرداند: او کتاب را برگرداند.  4 ← باران هوا را سرد گرداند.گرداند: 

 جزئی مفعولی  3 ← بازگرداند: او هدیه را بازگرداند.) پس داد( 

 خواندن :

 جزئی مفعولی  3←موز را فراخواند. ) احضار کرد (  فراخواند : مدیر دانش آ        جزئی مفعولی  3 ←خواند: او کتاب را خواند .  

 متممی –جزئی مفعولی  4 ← فروخواند : او سخن را به گوشش فرو خواند .) بدو فهماند (  

 ممیجزئی مفعولی ـ مت 4 ←جزئی دومفعولی                              مادر غذا را به بچه داد .  4←داد : مادر بچه را غذا داد.    دادن :

 جزئی  2 ← غلتید : سنگ از کوه  غلتید.) افتاد(  -جزئی مفعولی                                غلتیدن : 3 ← فروداد: اولقمه را فروداد . 

 جزئی 2  ← فرو غلتید : سنگی از کوه فرو غلتید. )به پایین افتاد(

 جزئی مفعولی  3←کشید : او دستم را کشید . -کشیدن :

 جزئی 2  ←جزئی مفعولی  / او دم در کشید  ) سکوت کرد (  2 ← طناب را درکشید . ) پایین کشید(درکشید : 

 جزئی مفعولی  3←اوسطل را از چاه برکشید. ) بیرون کشید (       جزئی مفعولی  3  ← برکشید : او خود را برکشید . ) ترقی داد(  

 ی مفعولیجزئ 3←فرو کشید : او را از باالی دیوار فروکشید . 
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 ماندن :

 جزئی متممی  3←جزئی                  فروماند : ماه از جمال محمد) ص (  فروماند . ) متحیر شد (  2 ← ماند : فاطمه در خانه ماند . 

 جزئی متممی  3 ← درماند : خسرو از جواب دادن درماند . )عاجز شد( 

 جزئی متممی 3←بازماند : او از ادامه راه باز ماند . ) خسته شد ، عقب افتاد ، عقب ماند ( 

 جزئی مفعولی  3←خواست : علی از من کتاب خواست .   خواستن : 

مثل  ←درخواست و باز خواست : در زبان معیار به صورت فعل پیشوندی کاربرد ندارد و معموالً در معنی مصدری به کار می رود . درخواست او 

 درخواست او منطقی نبود .

 بیاموزيم                                                                   درس هشتم

 می گویند . "فاصله ی میان واژه ای  "بین واژه ها فاصله معیّنی وجود دارد که به آن  ؟ ای چیست. فاصله ی میان واژه 1

 ها از یکدیگراستقالل واژه ی چیست؟ ها نشانه« ی میان واژهفاصله».حفظ 2

 شود.: بدخوانی و بد فهمی مطالب می ... ای باعثی میان واژه.رعايت نکردن فاصله3

 تقریبا دوبرابرهای يک واژه است؟ ی حرفهای يک متن، تقريباً چند برابر فاصلهی بین واژه.فاصله4

 .منظور از فاصله ونیم فاصله در اصطالح حروف چین ها چیست ؟5

 می گویند. نیم فاصلهو به فاصله ی میان حرفی  فاصلهحروف چین ها به فاصله میان واژه ای 

 فاصله ی معیّن بین حروف یک واژه  ؟ی میان حرفي چیست فاصله .6

 .درعبارت زيرچند فاصله ی میان واژه ای و چند فاصله ی میان حرفي وجود دارد ؟7

 سرتاسر باغ چهل ستون را گشتم .

 گشتم ( -را -چهل ستون -باغ -مورد )سرتاسر 4:  فاصله ی میان واژه ای

  ا ( -ر -ون ست  -غ/چهل -سر/ با -تا -مورد )سر 6:  ی میان حرفيفاصله

ی میان حرفی است . مرکّب ، وند های صرفی و فعل های کمکی تابع قاعده ی فاصله -فاصله ی اجزای ) حروف ( واژه های مرکّب، مشتق ، مشتق* 

وسه پل ، چهل ستون ، مانند : بررسی ، دانش آموز ، داوطلب ، سواد آموزی ، سرتا سر ، شترسوار ، دادستان ، ناخوانا ، کتاب ها ، زنده رود ، سی 

 برگشتن ، دست مایه ، دانش آموزی ، بزرگ تر ، رفته است ، خواهدآمد ، گزارش نویسی ، خواسته بود ، گرفته شد.

مرکّب تابع قاعده ی فاصله ی میان واژه ای است . مثل متن های سؤال و جواب نوشته  -فاصله ی بین واژه های ساده ، مرکّب ، مشتق ، مشتق*

 ن صفحه یا متن های دیگر.شده درای

ی میان حرفی می توانیم واژه ها و مرزآن ها را مشخّص کنیم و آن ها را از هم جدا کنیم و با توجّه به معیار شناخت فاصله ی میان واژه ای و فاصله *

 ساخت آن ها راتشخیص دهیم .

 درس نهم)جمله ی ساده واجزای آن (

 فعالیت

    جزئي مفعولي متممي 4 ←من اين مطلب را به او آموختم . )ياد دادم (     آموختن  

    جزئي مفعولي 3  ←من مطلب راازاو آموختم .) يادگرفتم(                        

 گرفتن : 
  

 چهار جزئي سه جزئي دوجزئي

 طفل دستش را به ديوار گرفت ) چسبانيد  آب همه جارا گرفت ) احاطه كرد(  خورشيد گرفت ) تاريك شد ( 

 او نان را از نانوا گرفت ) خريد(  پليس دزد را گرفت ) دستگير كرد(  دلم گرفت ) غمگين شدم ( 

 او كتاب را از دوستش گرفت ) اخذ كرد (  صياد آهو را گرفت ) شكار كرد (  لوله گرفت )مسدود شد (

 او هديه رااز معلم گرفت ) پذيرفت ( قبول كرد (  –او حرفم را گرفت )درك كرد  عضالت دستم گرفت )منقبض شد (

 او از پدرش درس گرفت ) آموخت( او انتقام سختي از تورانيان گرفت ) كشيد (  كارش گرفت ) رونق يافت (

   مادر دست كودك را گرفت ) چسبيد (  گرفتم اين كار مؤثر باشد)فرض كردم(
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   او ماهي را گرفت ) صيد گرفت (  ماست گرفت ) سفت شد ( 

   او حقش را گرفت ) دريافت كرد (  آتش گرفت ) شعله ور شد ( 

   جلوي او را گرفت )مانع او شد (  آب گرفت ) يخ بست ( 

     صدايش گرفت) خفه وناهنجار شد (

 )جابه جايي ارکان دستوری ( شیوه ی بالغيبیاموزيم                                                           

 .شیوه ی بالغي -2شیوه ی عادی -1گروه های سازنده ی جمله به دو شیوه در کنار هم قرار می گیرند: : 1نکته

 فرارداد.نقطه ی مقابل شیوه ی بالغی ، شیوه ی عادی : 2نکته

 هرگاه ضمیر شخصی پیوسته جابه شودودر جای اصلی خودش به کار نرود ؛ باز شیوه بالغی است.: 3نکته

 :هرگاه ساخت جمله  ها به شیوه ی زير باشد ؛ شیوه ی عادی است.4نکته 

 .....فعلنهاد محذوف + ..........-۲نهاد + ...........+ فعل                                          -1

 قيد + نهاد محذوف + ...............فعل -4قيد + نهاد +........+ فعل                                   -3

 درشيوه ي عادي اجزاي سخن اصل بر چيست ؟-۱

 اصل بر اين است كه نهاد همه ي جمله ها درابتدا وفعل درپايان قرار گيرد. 

 شيوه ي بالغي چيشت ؟-۲

 اجزاي كالم براي تأثير بيشتر سخن ، بنابر تشخيص نويسنده جابه جا مي شود تا شيوايي و رسايي كالم بيشتر شودآن است كه 

 هريک از چهار جمله ی زير ، به چه دلیل ، بالغي هستند ؟-3
 چون فعل بر متمّم مقدّم شده است.←الهي ، ترسانم از بدي خود -۱

 ند در آغاز جمله ونهاد در پايان آن است .چون مس←بزرگ مردي بود خواجه نظام الملك-۲

 .مقدّم شده است متمّم چون ←به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را  -3

 چون فعل بر نهاد مقدّم شده است ←رسيد مژده كه آمد بهار وسبزه دميد.-4

 *نكته : در هرچهار جمله ، اركان دستوري از شيوه ي عادي خود خارج شده است.

 ۲5/0در بيت زير، از شيوه بالغي استفاده شده است يا عادي؟   -5 

 بي وفا نگار من، مي كند به كار من                خنده هاي زير لب، عشوه هاي پنهاني 

 طلوع مي كند آن آفتاب پنهاني 

 درياب كنون كه نعمتت هست به دست                 كاين دولت و ملك مي رود دست به دست 

 « بخواهد هم از تو پدر كين من » 

 .مقدّم شدن متمّم براركان ديگرجمله  ←۲5/0چه عاملي در نوشته ي زير منجر به شيوه ي بالغي شده است؟   -6

 به شكوفه ها به باران / برسان سالم ما را 

 ۲5/0چيست ؟ « الهي ، ترسانم از بدي خود » دليل جابه جايي اجزاي كالم در عبارت  -7

 ي واثربخشي كالم بيشتد مي شود.گيراي

 رابنويسيد. شيوه ي بالغيويژگي هاي -8

 و كاربردي ادبي دارد. اين شيوه بيش از اين كه دستوري باشد، به سبك نگارش نويسنده بستگي دارد -۱

 جاي اجزاي جمله به تناسب حاالت عاطفي تغييرمي كند وبارمعنايي خاصّي مي يابد.-۲

 بيشتد مي شود. گيرايي واثربخشي كالم-3

 خود آزمايي درس نهم

 الف (    -1

 بافعل مضارع اخباری   جمله مضارع اخباری آینده ماضی مستمر مصدر

 احمد می افتد می افتد خواهد افتاد داشت می افتاد افتاد

 او نامه را می فرستد می فرستد  خواهد فرستاد  داشت می فرستاد  فرستادن 
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 ب (جمله ها را زير نموداربنويسيد وتعداداجزاي اصلي آن ها را مشخّص كنيد. 

 نهاد                گزاره                                                           نهاد                        گزاره     

 گروه اسمي         گروه فعلي                                            گروه اسمي       گروه اسمي    گروه فعلي 

 مفعول             فعل                                                                        مي افتدكودك                    

 او                    نامه را           مي فرستد                                                                                          

( سه جزئي گذرا ( مصدر    ) فرستادن ۱6تاليف دكتر وحيديان  با  همكاري غالمرضا عمراني ) صفحه « ۱دستور زبان فارسي »توضيح : با استناد به 

 به مفعول محسوب شده است .

 پ(جمله ها را مجهول كنيد. 

 فرستادن : نامه فرستاده مي شود.                       ناميدن : او سهراب ناميده مي شود .

ل مي كنيم و سپس آن را مجهول مي براي مجهول كردن آن ، ا بتدا فعل را گذرا به مفعومجهول نمي شود زيرا گذرا به مفعول نيست .« افتادن» نكته : 

 سازيم  

 كودك انداخته مي شود.        ←محمد كودك را انداخت ←كودك    مي افتد 

 همه ي جمله ها ، دو جزئي بدون فعل هستند . -۲  

 جمله                                                                                   جمله                                           

 گزاره                                                                                 نهاد                         گزاره                                                     نهاد                              

 گروه اسمي              گروه اسمي                                        گروه اسمي              گروه اسمي                         

 به خير                                              نوروزتان                  پيروز                 صبح                                    

 عيدتان                     مبارك                                               سفر                         به خير                           

 پيوندتان                   مبارك                                               قدم نورسيده           مبارك                           

 ظ دست                        خوش                                                 خدا                         حاف                          

 . تكليف دانش آموزان است-3

 ) نامطابق های اماليي (خود آزمايي درس دهم

 1فعّالیت 
آغاز مي شوند با گذشت زمان به تدريج تلفظ آن ها تغيير يافته ، در حالي كه شكل اماليي آن ها ثابت مانده است و از جمله « خوا»كلماتي كه با 

 مي نامند . مثل :« واو معدوله»آن ها را « و»نوشتار آن ها مطابقت وجود ندارد . در زبان فارسي  نامطابق هاي اماليي هستند يعني كه بين گفتار و

خواجه            خوانا                        خواننده   خوار            خواب        خوابيده             خواهر                 خواستن       خوان                خواندن                 

 خواستار             خواستگار            خوارزم        خواهش            خواهان 

 خود آزمايي درس دهم 
 (كدام يك از كلمات زير،امروز رايج نيستند؟آن ها را مشخّص كنيد و معني آن ها را با استفاده از كتاب لغت بنويسيد.۱

 : آشپز      دشخواري : دشواري       خوان : سفره      خواف : نام منطقه اي است  خوازه : طاق نصرت      خوالگير-۱

 (تفاوت آوايي و اماليي واژه هاي زير را توضيح دهيد.۲

 نامطابق  ←امبساط//←نامطابق             انبساط ←/اشتماع/←نامطابق                    اجتماع ←سمبل/ /←سنبل-۲

 نامطابق ←/يمبوع/←نامطابق                     ينبوع ←ممبر/ /←امطابق                منبرن ←دس بند/ /←دست بند 

 مطابق   ←/متنبّه /←مطابق      متنبّه  ←فتيله// ←مطابق        فتيله  ←منابع//←نامطابق     منابع  ←سمباده/ /←سنباده  

 اجزاي جمله هاي زير را در نمودار درختي نشان دهيد.-3

 چهارجزئي دو مفعولي  ←باغبان گل را آب داد-۱

 باهم در اين جا مسند هستند. («  ازنخ » )  سه جزئي گذرا به مسند ←اين لباس از نخ است

 دو جزئي←ماه تابيد-3

 رسم نمودار با دانش آموزان به خاطر محدوديّت در تايپ*
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 درس يازدهم

 1فعّالیّت  

 واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست                 روزی سر سنگ عقابي به هوا خاست – 1

 . روزي عقابي از روي سنگ به هوا برخاست و در طلب طعمه پرو بال خود آراست

 «امروز همه روی جهان زير پر ماست»                   بر راستي بال نظر کرد و چنین گفت: – 2
 جهان تحت تصرّف ماست .) بر تمام جهان تسلّط داريم.(بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت : امروز همه ي 

 مي بینم اگر ذرّه ای اندر تک درياست                          بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز – 3

 . وقتي در اوج هوا پرواز مي كنم ، اگر ذرّه اي در ته دريا باشد با نگاه تيزبين خود آن را مي بينيم

 که فراغي گزيد                             رخت خود از باغ به زاغي کشیدزاغي از آنجا -1

 زاغی برای به دست آوردن آسایش از باغ به صحرایی رفت  

 ديديکي عرصه به دامان کوه                             عرضه ده مخزن پنهان کوه-2 

 در دل كوه داشت دامن پر ازگل و سبزه ي كوه را ديد ، كه نشان از گنج نهفته

 )بازگرداني و بازنويسي(           خود آزمايي درس يازدهم

 ابيات زير را با جا به جايي مختصر، به نثربازگرداني كنيد . -1

 شنیدم که در تنگنايي شتر                                       بیفتاد و بشکست صندوق در 

 در)مزوارید( که بار آن بود ، بشکست .شنیدم که شتر در تنگنایی افتاد و صندوق 

 اگر هوشمندی به معني گرای                    که معني بماند نه صورت به جای  

 ( اگر دانا هستي ،به معني روي بياور ) به باطن توجّه كن( زيرا كه معني باقي مي ماند نه صورت .) باطن هر چيز باقي مي ماند نه ظاهر آن 

 . مندي هستي به باطن توجّه كن زيرا ظاهر انسان موقت و فاني است و باطن ماندگار و هميشگييا اگر انسان خرد

 من از رويیدن خارسر ديوار دانستم               که ناکس، کس نمي گردد بدين باالنشیني ها  
ي مادّي برسند اما هيچگاه ارزش معنوي آن ها باال نخواهد از رويش خار بر سر ديوار به اين نكته رسيدم كه ممكن است افرادي نااليق به مقام هاي باال 

 رفت و آنان مثل همان خار بي ارزش اگر چه به باالترين جايگاه هم برسند باز بي ارزش اند.   

 .من از روييدن خار بر سر ديوار دانستم كه ناكس با اين باالنشيني ها ) مقام ها ( كس نمي گردد يا

 کامکاری                              زمور آموز رسم بردباریگرت همواره بايد 
 اگر مي خواهي هميشه خوشبخت باشي ،بردباري و شكيبايي را از مور بياموز

 پ( اگر همواره خواستار موفقيت هستي راه و رسم بردباري را از مورچه بياموز.

 یده ام که مي آيد کسي به مهمانيدوباره پلک دلم مي پرد ، نشانه ی چیست ؟                  شن

 . دوباره پلك دلم مي پرد )دلم بي تاب است ( اين ، نشانه چيست ؟ شنيده ام كه اين نشانه ي آمدن كسي به مهماني است

     دوازدهم درس

 1فعّالیّت  

 در جاهای خالی واژه های مناسبی بنویسید که معنای فعل ها را تغییر دهد.

 (سعید برادرش را به مدرسه برد. )عمل بردن سعید .............. برد -1

 سعید بازی را برد. )برنده شدن( سعید ..............برد -2

 سعید مسابقه را به سود خود پايان برد. )برنده شدن( سعید ..............برد  -3

 (برد. )آشفته کردن سعید با سروصدای خود سرم را سعید ..............برد  -4

 سعید رنج برد. )کشید( سعید ..............برد  -5

 سعید از همه دل برد. )ربود( سعید ..............برد  -6

 نکته :واژه ها معموال به تنهايي حامل پیام يا معنايي کامالً روشن نیستند و بايد در جمله بیايند تا معنا را به طور کامل برسانند.
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 2 فعّالیّت 

 را در بيت زير بنويسيد .« گشت»تفاوت معنايي فعل  

 «چون از او گشتي همه چيز از تو گشت                چون از او گشتي همه چيز از تو گشت»

 (همه چيز ازآن تو خواهد شد ) همه چيز به تو روي «  متعلّق شدي»/به خدا وقتي ازخدا شدي)به خدا روي آوردي ←اول مصرع

 (.متعلّق مي شود»/  آوردمي 

 دوم وقتي ازخدا برگشتي)روي برگرداندي (همه چيزازتو برمي گردد و به تو پشت مي كند. مصرع 

 . است(  جداشدن و دور ، برگرداندن روي) برگشتن دوم  است و در مصراع( «متعلّق شدن»/  معني : فعل گشتن درمصراع اول به معني شدن )روي آوردن 

  3فعالیت 
  جديد قديم 

 تحول معنايي  دستور زبان فارسي )فرمان ( وزير، فرمان ، اجازه  دستور 

حلقه مانندي فلزي كه دردو طرف زين  ركاب 

مركوب آويزند و به هنگام سوار شدن پا را 

 در آن كنند 

قسمتي از ماشين كه براي سوار شدن بر آن 

 پا مي گذارند ، ركاب دوچرخه 

با حفظ معني قديم معني جديد 

 پذيرفته است 

 تحول معنايي  نظاره كردن  راه رفتن گردش كردن تماشا

 تحول معنايي  آلوده و ناپاك  متراكم ، داراي جرم  كثيف 

 تحول معنايي  فضا پيما  كشتي  سفينه 

چهار پايه كه آتش زيرآن مي گذارند ولحاف  تخت حكومت ، مركز حكومت  كرسي 

 روي آن قرا مي دهند، صندلي 

 تحول معنايي 

 سپر ماشين  ابزار جنگي  سپر 

 

با حفظ معني قديم معني جديد 

 پذيرفته است 

 )زين دوچرخه ، زين اسب ( زين اسب ، ابزار جنگي  زين 

 

با حفظ معني قديم معني جديد  

 پذيرفته است

 متروك  ـــــــــــــــــــــ         ، دستمالسربند  دستار 

 

 درس دوازدهم                               خود آزمايي 

 نزاجا: نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران     -۱

 نهاجا: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

 ارتش كاركنان تداركات اداره    يا   اتكا: اتحاديه تعاوني هاي كاركنان ارتش

 هما: هواپيماي ملي ايران 

                     پوش : پوشه ، پوشش، پوشاك ،كف پوش ، روپوش-۲

 نوش : نوشابه ، خوش نوش ، نوشين 

 كوش: كوشش ، كوشا ، سخت كوش  

3-      

 جديد قديم لغت

 مزاح  چرك شوخ 

 قسم  گوگرد  سوگند 

 صبر چينه دان  حوصله 

 نوعي ماشين  نوك تيزِ فلزي تير  پيكان 

 سياست  تنبيه  سياست 

   وپزن : غربال / درزي : خياط / چخيدن : ستيزه كردنپرخوي : عرق / انگبين : عسل / بابزن : سيخ كباب /  -4 
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 هوش بري ، يادمان ، گفتمان ، كالبدشناسي ، تورم ، يارانه ، آسيب شناسي ، بسامد  -5

 تكليف دانش آموزي  -6

 ، در جمله هاي زير گفتگو كنيد .« مي آيد » درباره ي تفاوت معنايي فعل -7

 الف( برف مي آيد. ) معناي مستقيم (               ب(اين لباس به شما مي آيد. ) معناي غير مستقيم (                

كه از كسي سر مي - به عنوان يك لفظ و يك واقعيت عيني خاص در جهان خارج« آمدن« ؛ چون در نظام معنايي زبان فارسي بين « الف«درجمله ي 

 رابطه ي آشنايي برقرار است. -زند و ما آن را مي شناسيم

 .متمّم مربوط مي شود با  فعل ؛ معناي آن به رابطه ي هم نشيني« ب«درجمله ي 

 درس سیزدهم )گروه اسمي ( 

 1 فعالیت 

 كتاب را بردار.آن                                               درخت بلند استاين صفت اشاره :     -۱

 ساعتي به خانه مي آيي؟چه                                           كتاب را بردي ؟ كدامصفت پرسشي:     -۲

 چيز را خدا آفريده است . همه                        انساني بي نياز از فرهنگ نيستهيچ صفت مبهم :     -3

 قلم خريدم .سه                       كتاب از قفسه برداشتم .دو :  صفت شمارشي اصلي     -4

 كالس برويد .  سومين به             است . رديفدومين صفت شمارشي)ترتيبي( : كتاب فيزيك در    -5

 دانش آموزپرتالشي !عجب                                                              باغ زيبايي!چه صفت تعجبي :     -6

 اثر حماسي ايران ، شاهنامه فردوسي است . بزرگترينصفت عالي:     -7

   محمد به خانه رفت .آقا               محمد حسين بهجت متخلص به شهريار است . سيدشاخص:     -8

  2فعالیت 

  شكر افزودن                پيشين وابسته                    باشكوه استقبال             راز داناي             خود شما

  خود آزمايي درس سیزدهم 

  نابغه مصيبت، ، تحفه ، فرقه ، دليل ، قرن حر،-۱

 ( است «طالب» آن جمع و رود مي كار به مفرد معني در «طلبه» واژه امروز) اوصيا، وكال، طالب،كبار، /مجانين  -۲

 زهرا آمد. هسته گروه اسمي : زينب خواهرِ -۲          شاخص : خواهر احمدي امروز غايب است . -۱    : خواهر -3

 : او كدخداي روستاي علي آباد است .  اسمي هسته گروه -۲               شاخص: كدخدا صفر، به روستا برگشت . -۱     كدخدا : 

 يادْگار             دودْمان                ستوار ا                  مْستمُند                 باغْبان    -4

 گاريادِ               دودِمان                 اُستوار                  مْستَمُند                باغٍبان      

 بدل ازنهاد: فارسي شعر پدران /نهاد ) رودكي (  به معطوف نيما ب(  بدل ازنهاد                 :  پيامبر آخرين الف (-5

   ) آشنايي با نوشته های ادبي (                      خود آزمايي درس چهاردهم 

 . است آموزان دانش تكليف    -۱

 وزان است . آم دانش تكليف    -۲

  زد زل                          پنهان                       كرد رد                       زنان جيغ    -3

  سريع                            توي                        ماليد مي                     حركت مي كرد
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          ( 2درس پانزدهم )گروه اسمي )

  1فعالیت 

 كفش : جفت ، لنگه 

 جوراب : جفت ، دوجين 

 تخم مرغ : عدد، شانه ، كارتن ، كيلو ، تا 

 نخود و لوبيا : كيلو ، من ، تن 

 كاغذ: ورق ، برگ ، بند

 كتاب : جلد ، تا ، نسخه 

  2فعالیت  

 ي اسم يا گروه اسمي مثال مناسب بزنيد .« اصلي ، تبعي ، وابسته » براي هريك از نقش هاي 

 نقش هاي اصلي

 غالمحسين يوسفي ، در مشهد والدت يافت .نهاد:  -۱

 مفعول : الب ارسالن ، امپراتور روم را اسير كرد . -۲

 متمم فعل : علي )ع( با دشمنان دين جنگيد. -3

 مسند: چشمه روشن ، كتابي ارزشمند است . -4

 شعارمبارزان مسلمان است .  حسينمنادا : شعار يا -5

 نقش های تبعي 

 رانوشت. بوستانمعطوف : سعدي ، كتاب گلستان و     -۱

 تكرار: احد به خانه رفت به خانه .    -۲

 مي زيست .  7، در قرن  مؤلّف گلستانبدل : سعدي ،     -3

 نقش های وابسته 

 است .« ديداري با اهل قلم »غالمحسين يوسفي ، مؤلّف كتاب ارزشمند  دكترشاخص: -۱

 دانشمند معروف قرن چهاردهم است . صفت : دهخدا ، نويسنده و -۲

 بود . كوروششاه ، دختر خشايارمضاف اليه : مادر -3

 مهارت دارد .  نقاشيمتمم اسم : او در -4

 نقش های وابسته ی وابسته: 

 است .روشن صفت صفت : لباس او سبز     -۱

 است .يران مضاف اليه مضاف اليه : پاكستان از كشورهاي همسايه ا    -۲

 كتاب خريدم . جلدمميز: دو    -3

 خوش داشت .بسيار قيد صفت : خسرو آوازي     -4

 من آمد سوم/ دوست كالس  .  درخت بسيار بلند است اينصفت مضاف اليه : شاخه ي     -5

  3فعالیت  

  درس اين به عالقه ←  عالقه دارد. خيلي درس اين به زهرا    -۱

  كتابش به نياز←نياز دارد .  كتابش به او    -۲

  نقاشي در مهارت←مهارت دارد .  نقاشي در او    -3

  اعصاب بر تسلط ←.ابش تسلط دارد اعص بر او    -4

  مجلس رئيس با مصاحبه ←.مصاحبه كرد  مجلس رئيس با خبرنگار    -5
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  اسفنديار با دشمني ←.دشمني نداشت  اسفنديار با رستم    -6

  دروغگو از نفرت ←.نفرت دارم  دروغگو از    -7

 قرار خود اسم از پيش ، اسم هاي متمم  * متمم اسم ، بعضي مواقع پيش از اسم خود و بعضي مواقع بعد از آن مي آيد، ولي در نثر معيار امروز اغلب

 .باال هاي مثال مانند گيرند، مي

 (  است شده واقع خود بعداز اسم متمم) …گفت  بزرگانخوب است / يكي از ادبيات بحث درباره 

 درس پانزدهم خودآزمايي

 دو جمله مثال بزنيد كه در آن ها واژه هاي )كتاب( و )كاغذ( مضافٌ اليه ِ مضافٌ اليه قرار گيرد.(1

 م.الیه م.الیه  م.الیه    م.الیه م.الیه                                                هسته      م.الیه        هسته

  دارد. کاغذ  ولیدت ی کارخانهپدر او                     است.                                الزم  کتاب  ی مقدمه   یمطاله 

 

 

  
 (وابسته ها و نوع آنها را در مثال هاي زير مشخص كرده ، نمودار آنها را رسم كنيد.۲

 م.الیه   صفت  هسته        م.الیه م.الیه     م.الیه هسته    صفت نسبی     هسته      صفت بیانی  هسته

 ، باغ  بلند    دیوار                  ،     ادبیات  استادی کرسی              ،   قضایی  دستگاه            ،   نانوشته  قانون

 

      بیانی صفت      الیه.م          هسته           ممیز  شمارشی صفت

 نو        فیلمبرداری       دوربیــن       دستگاه   شـــــــــش      

 

 

 

 ( پنج كلمه غير از آنچه در درس آمده است بنويسيد كه دو تلفظ داشته باشند.3 

 قِرائت ، قَرائت   -كافِر ، كافَر  -طِراوَت ، طَراوت   -نِكات ، نُكات   -عناصِر ، عناصُر

 (در جمله ي زير متمّم اسم را پيدا كنيد.4

 اســــت.   واقعی  افتخار  ، دانــــایان  با  دوستــــــی  به  افتخار    

 ) دوستي = متمّم اسم براي افتخار ،  دانايان = متمّم اسم براي دوستي (                                                                                        

 

 خود آزمايي درس شانزدهم

 . است آموزان دانش تكليف    -۱

 . است آموزان دانش تكليف    -۲

  اِليه مضافٌ ، كوتاه مُصوُت ، خوب مصاحٍب ، فعل ،متَمِم مشو غٍره    -3

 درس هفدهم 

  1فعالیت 
 ، يك تكواژ آزاد است ولي فعل ساده دست ِ كم دوتكواژ ) بن + شناسه ( اسم ساده-۱

 وغيرساده بايد به بن مضارع آن ها توجّه كردبراي تشخيص فعل ساده -۲

مثل : خوش   داد قرار تكواژي هيچ آن ي دهنده تشكيل اجزاي ميان در توان نمي و نيست پذير ،گسترش ساده ِ غير فعل مثل ساده غيرِ اسم -3

 خوش ، نويس اين خوش ، نويس ها خوش ←و نمي توان گفت  ممتاز نويس خوش ، ها نويس خوش اين ، ها نويس خوش ←نويس ، كتاب خانه 

 . نويس ممتاز خوش ، ها نويس كدام

تقسيم « مركب ، پيشوندي » تقسيم مي شودولي فعل غيرساده به دو دسته ي « مركب  –مشتق ، مركي ، مشتق » اسم غير ساده به سه دسته ي -4

 مي شود .
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  2فعالیت  
 ،مادربزرگ ، صورت حساب مادر شوهر ، كرايه تاكسي ، آب پرتقال ، خيار شور، زن دايي ، پسر عمو، چلوخورشت 

 خودآزمايي درس هفدهم 
۱-      

 *كلمات مركبي كه جاي هسته و وابسته عوض شده است : 

          دل درد ← درد دل               پير مرد ←پيرمرد                   پير زن ← پيرزن                  گل خانه ←گل خانه 

  دانش ِسراي ←دانشسرا            كار يِ نامه ←كارنامه             جوان مردِ ←جوانمرد                      گل آبِ ←گالب

      كار ي ِ خانه←كارخانه                   سيل  ِآب←سيالب 

 *كلمات مركبي كه جاي هسته و وابسته عوض نشده است فقط نقش نماي اضافه از بين رفته است : 

    لباس چوبِ ← لباس چوب                              حساب صورتِ ← حساب صورت                بخارا  ِآلوي ←آلو بخارا 

  عماني ليمويِ ← ليموعماني                                   خانه صاحبِ ←صاحب خانه                         بلند قدِ ←قد بلند 

 دستي زيرِ ←دستي زير               مداد ِجاي ← مدادي جا

 الف ( -۲

بن مضارع مي شود و  مفعولِاين ساختار،  اسم بعضي از واژه هاي اين ساختار در حقيقت ، فشرده ي يك جمله ي سه جزئي با مفعول است .كهنکته :

 و يك نهاد مناسب «  مفعول » را فعل و اسم را  «براي تبديل آن به جمله ي سه جزئي با مفعول ، بن مضارع 

 :  براي آن ها در نظر مي گيريم . مثال« كسي / چيزي » 

 هوا را مي پيمايد .چيزي كه ←هواپیما                                      كسي كه خدا را مي شناسد←خدا شناس 

 .  جويد مي را دانش كه كسي ←دانشجو -                        . فروشد مي را كتاب كه كسي ←كتاب فروش -

 . خواهد مي را داد كه كسي ←دادخواه  -                            كسي كه دانش را مي آموزد . ←دانش آموز -

 . شكند مي را دل كه كسي ←دل شكن  -                                 . جويد مي را جنگ كه كسي ←جنگجو  -

 . گويد مي را حق كه كسي ←حق گو -                                         كه دل را مي ربايد. يكس ←دل ربا  -

 ب (

 بعضي از واژه هاي اين ساختار در حقيقت ، فشرده ي يك جمله ي سه جزئي با مفعول است .كه تكواژ اوّل اين ساختار، صفت بياني براي تكواژنکته :

 و فعل آن ها هميشه « كسي / چيزي » دوم است ومجموع آن ها نقش مفعول مي پذيرند .و نهاد آن ها 

 است .« دارد » 

 کسي که بخت ِ بد دارد.←بختِ بد←کسي که حال ِخوش دارد                       بدبخت ←حالِ خوش←خوش حال 

 كسي كه بخت سفيد دارد . ←سفيد بخت                                               . دارد سيه دل كه كسي ←سيه دل 

 . دارد نيكو نام كه كسي ←نكونام                                              . دارد شاد كام كه كسي ←شادكام 

 . دارد خوش نيت كه كسي ←خوش نيت                                                 . دارد زيبا روي كه كسي ←زيبا رو

 .دارد كج خلق كه كسي ←كج خلق                                             .دارد كند ذهن كه كسي ←كند ذهن 

 تكليف دانش آموزان است . -3

 

 بیاموزيم                                                      فرآيند واجي و انواع آن

 فرآيند واجي چیست ؟ 

 ود.  دگرگوني هاي آوايي زبان است كه در طول زمان رخ مي دهدوسبب اختالف تلفّظ بين شكل گفتاري بعضي از واژه ها با صورت گفتاري آن ها مي ش

 :واجي فرآيندهای انواع

 ادغام -4ابدال ،  -3افزايش ،  -۲كاهش ، -۱
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 خود آزمايي درس هجدهم 
 نشان دار :    الف (

 من البدو الي الختم، لغايت ←حرف جر +  اسم -۱ 

 دارالحكومه ، دارالتوليه ، بين المللي ، ، عظيم الجثه ، قليل البضاعه ، مسلوب االراده ←اصطالحات (  0اسم + ال + اسم -۲

 [ مند در سخاوتمند پسوندي فارسي است . ( بي نشان : سخاوت ب ( 

 .قيدند و عربي ، دار نشانه دخيل، دو هر -۲

 اين همه ، با آن كه ، با اين كه ، با اين وصف ( براي توصيف به كار مي رود .مع الوصف )با 

 مع االسف )با تأسف، دردا، دريغ( به هنگام تأسف و پشيماني به كار مي رود . 

  سازيم غني را واژگاني ي گنجينه و ببريم آن از را استفاده حداكثر بايد كه داريم زبان در گذشته از وامكاناتي ها قابليت زيرا ، د گزينه    -3

 نيمي عربي ونيمي فارسي است و كاربرد آن غلط نيست « ندرت  به» فارسي است و كاربرد آن بهتر است« بسياركم»از طرف ديگر 

 عربي نشانه دار است . در حد اعتدال مي توان از آن استفاده كرد. « ندرتاً»

 خود آزمايي درس نوزدهم
 . است آموزان دانش تكليف-3                        . است آموزان دانش تكليف-۲                   . است آموزان دانش تكليف -۱

 )گل + ستان (، گلستان + دان (   گل ) ، گلدان ) گل + زار (مشتق : گلزار-4

 زايا نيست ( « شن»ساده : گلشن )چون 

 ، اسم + بن مضارع (  ←+ ساز گل )، گل ساز اسم + اسم( ←)گل + آب  ، گالباسم + اسم ( ←+ نار   ) گلمركب : گلنار 

 ، اسم + اسم(  ←+ شهر  )گل، گل شهر اسم + اسم + بن مضارع (  ←+ آب + پاش   گل ) گالب پاش

 اسم + اسم( ←) گل + بوته ، گل بوته اسم + بن مضارع ( ←+ پوش  گل )  ، گل پوشاسم + بن مضارع(  ←+ دار ) گلگلدار

  اسم + بن مضارع + وند ( ←)گل + دوز + ي  مركب : گل دوزي - مشتق

  ← + گل ( است . چون گسترش پذير است  ِ-تركيب اضافي و سه واژه ) ساقه + ←تركيب اضافي : ساقه ي گل ، بوته ي گل 

 اسم مشتق (←اسم + وند ←ساق + ه ←)ساقه  گل زيباي ِ ساقه ي،  گلاين ساقه ي 

  ←( است . چون گسترش پذير است زيبا  + ِ-+  گلتركيب وصفي  و سه واژه  )  ←تركيب وصفي : گل زيبا 

 صفت مشتق (←بن مضارع + وند←زيب + ا ←) زيبا  زيبا ها ي ِ گل، زيبا يگل
  

 خود آزمايي درس بیستم 
 اسم مشتق←اسم + پسوند ←نام + واره  ←نام واره-۱

  مشتق اسم←( پسوند)ار( + ماضي بن)نمود ← نمودار      مشتق اسم ←( پسوند) ه( + مضارع بن) افشان ←افشانه

       مشتق اسم ←( اسم)چاره( + پيشوند)بي ← بيچاره                     مشتق اسم ←( پسوند)انه(+اسم)كار ←كارانه 

 مشتق اسم ←مشتق + وند اسم ←سبزه + زار/ مشتق اسم ←ند( پسو)زار(+ پسوند) ه(+ صفت)سبز ← زار سبزه

 مشتق صفت ←( پسوند) ينه( + اسم) سيم ←سيمينه 

 باادب :   -۲

 :او دختر با ادبي است .پيشوند        

 :او با ادب و علم ، همه را شيفته ي خود كرد .  اضافه حرف        

 بي نام :

 :آن ها سربازان بي نام ونشان بودند .پيشوند        

 :شروع هر كار بي نام خدا ) ناحق است ( . پسنديده نيست . اضافه حرف       

 بي كار : 

 : جوانان بي كار زودتر گمراه مي شوند .پيشوند        

 : بيكاروفعاليت امكان اداره امور زندگي نيست . اضافه حرف       

 باهنر:

 باهنر و هم تحصيل كرده است . : او هم ،پيشوند       

 : او باهنر خود به جامعه خدمت مي كند . اضافه حرف      
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 يكسان است وشناخت آن ها از هم الزم است : -به ويژه حروف اضافه  –بعضي از پيشوند ها با برخي از انواع واژه ها  نکته: 

 پيشوند با تكواژ پايه يا آزاد آميخته مي شود وبا هم يك واژه ي واحد مي سازند ، به طوري كه : 

 تكواژي بين آن ها وارد نمي شود ؛ يعني ، گسترش پذير نيست ؛ مثال :-۲بين آن ها جايز نيست مكث و درنگ -۱

 پيشوند است .(« هم » و «  مشتق» محمّد با ما هم فكر بود )= هم فكر يك واژه ي-۱

 ) = مفعول(دو واژه ي جداگانه هستند .محمّد هم فكر مي كرد )= محمّد هم اين فكر را مي كرد /محمّد هم ، فكر مي كرد ( هم ) =قيد ( و فكر-۲

 او دانش آموز باادبِ كالس است                           او با ادب ِ خود به ما درس داد.-3

 او انسان بي نام و نشاني است                   او نامه را بي نام خدا نمي خواند .-4

 مّد با هنر خود توجّه مارا به خود جلب كرد .محمّد انسان باهنري است                       مح -5

 انسان بي كار موفّق نمي شود                  انسان بي كار وتالش به جايي نمي رسد .       -6

 حرف اضافه يك واژه ي جداست و متمّم آن يك واژه ي جداگانه ؛ امّا پيشوند به همراه تكواژ ديگر ، يك واژه را مي سازند.-3

 خود به ما درس داد. ادب ِ باكالس است                           او باادبِ موز او دانش آ

 واژه ي مشتق                                دو واژه ي جداگانه ۱                  

3-  

   گوشه ← ه+  گوش                   سهمگين ← گين+  سهم                                خشمگين ← گين+  خشم

 تيغه                                                 ←ه+ تيغ                              چشمه ←ه+  چشم                                                لبه ← ه+  لب

  نادان ← دان+ نا                                ناشنوا ← شنوا+  نا                                               نابينا ←بينا+ نا

 

4-  

 مان : سازمان ،گفتمان ، يادمان ، ساختمان

 ، ماتمكده ، آتشكده ، بتكده كده : دانشكده ، دهكده ، هنركده ، ميكده

 ، خطرناك ، نمناك ، غمناكناك : دردناك ، سوزناك ، سهمناك ، وحشتناك 

 ، خاكسارسار: چشمه سار ، كوهسار، شاخسار

 ، الله وش ) واژه ي سياوش ، ساده است .( وش : پريوش ، مهوش 

 ، ناوديس ديس : طاقديس ، تنديس ، گلديس 

 : باشد گرفته صورت ها آن در كاهش واجي فرآيند كه بزنيد مثال كلمه پنج – 5

   فكنشيرَ ← شيرافكن ،امضا  ← ءامضا ،پسچي  ←پستچي ، بند ماس ←بند ماست ، دسبند ←بندت دس 

 واژه هاي ساده : صبيعت ، مادر ، دامن                        واژه هاي مشتق :خويشاوندي ، ساخته ، بازگشت -6

 مركّب : يادآوري    –واژه هاي مركّب :فراموش كار ، سرگرم                           واژه هاي مشتق 

 

 فرآيند واجي کاهش                                       بیاموزيم 

 در گاه پديده اين. گويندمي «كاهش» واجي فرآيند اين به. شوندمي «حذف» اندك اندك كلمه هايواج برخي زبان، يك عمر طول در :کاهش

 :مثل افتد؛مي اتّفاق ،(دخيل) عاريتي واژگان يا زبان خود واژگان

 استثنا  ←اجرا  /  استثناء ←اجراء   /امال   ←امالء  /انشا   ←انشاء: مثل عربي؛ هايواژه پايان در «آ» بلند مصوّت از پس همزه افتادن( ۱ 

 :مثل باشد؛( واجي چهار) كشيده هجا يك واجِ آخرين وقتي گفتار يزنجيره در «د» و «ت» واجِ حذف( ۲ 

 .دُرُس / دستيار = دس يارشكن / درست = قن=  قندشكن / بنددس = بنددست

  بازامد؛← بازآمد برُفتاد؛← براُفتاد  :مثل گفتار؛ يزنجيره در هاواژه از برخي آغازي يهمزه حذف( 3 

 "خاب و...←خاهش / خواب ←خواهش  "معدوله فقط در تلفّظ در واژه هايي مانند  "و"حذف -4
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 خود آزمايي درس بیست و يکم 
 است / دوست شما فردا از مسافرت مي آيد /  تعطيل مدرسـه فردا/  ام خوانده درس من:  ايجاد ارتباط)براي انتقال پيام(     -۱

 : صبح بخير / كمك مي خواهيد  ( حس همدلي و هم زبانيايجاد ارتباط)براي 

 ياري وحي ممكن است .محمل انديشه : سنگ فاقد روح است / روح يك پديده الهي است و اثبات آن تنها به 

 حديث نفس : )خطاب به خود( بايد امشب بروم / نبايد بترسم / بايد عجله كنم / 

 كند(  آفرينش ادبي : شكوفه ي دل با نسيم محبت ، گريبان چاك مي كند / هرچه نيايد دلبستگي را نشايد )هر جمله ادبي يك آفرينش ادبي ايجاد مي

 شد زر و افتاد برمسم عشق اكسير                                          زردكرد كه سعدي تو سرخ روي گويند     

 ايجاد ارتباط، به جهت انتقال پيام يا ايجاد حسّ هم زباني و هم دلي در ميان افراد يك جامعه زباني    -۲

 يا زيرا زبان يك پديده قانون مند اجتماعي است كه براي اطالع رساني ، ايجاد هم حسي ، هم زباني و هم دلي به كار مي رود . 

تكيه »ا موجودي است كه فكر مي كند و سخن مي گويد و از اين طريق معلوم مي شود بين فكر وزبان ارتباط عميقي وجود دارد. زبان تنه انسان -3

است يعني به خاطر وجود زبان است كه انسان قادر به انديشيدن است اگر انسان از زبان بي بهره بود نه مي توانست تفكر كند ونه مي «گاه انديشه 

مين توانست علمي به دست آورد و نه مي توانست علم خود را به ديگران منتقل كند . اغراق نيست اگر گفته شود بدون زبان حيات انسان بر روي ز

 بوده است . ناممكن

 

  چه صامت هاي ديگري مشمول قاعده ي افزايش مي شوند؟ "ي  "عالوه بر صامت ميانجي  -4

 .(جمع كرد و به ياد سپرد« يوگاج كده»همه ي صامت هاي ميانجي را مي توان در كلمه ي واج های میانجي عبارتند از: )

 خداي ِ من، آشنايان، جويا، گنجايش، جايمان، گوينده، مي گويم، مي گوييم ، خدايي ،  ←ي 

 ( دارند مثل ابرو ،بانو ،... دو فرايند واجي داريم يكي ابدال ،ديگري افزايش« و»در كلماتي كه صامت ميانجي آهوان، بانوان ) ←و 

 بچگانه،  بچگي،  بندگاننگي ، نويسندگي ، پرندگان ، ستارگان، هفتگي ، آلودگي ، پيوستگي ، خانوادگي ، مردا ←گ 

   اي نكتهخانه اي، نامه ات ،  ← همزه= ا

 سبزيجات، ترشيجات ←ج 

 نياكان، پلّكان ←ك 

 (  آن به) بدان(،  اين به)  بدين ←د

 بهش ←ه 

 

 واجي افزايشبیاموزيم                                                                 فرآيند 

 توان به دو دسته تقسيم كرد:اين نوع فرآيند را مي. كنيممي اضافه صامت يك مصوّت دو ميان تلفّظ، شدن آسان براي :افزايش  -2

 . مثل:  ختم شده باشد ؛i/ اين شكل در صورتي است كه واژه به مصوّت  /اي = در تلفظ و گفتار؛ افزايش واجي فقط  -1

 نوح؛ يِ تلفّظ = كشتي ←نوح كشتيِ = نوح ــِ  ياست/كشتيتلفّظ = سي ←سياست = ياستسِ   /يابانتلفّظ  = خي ←  خيابان= يابانخِ 

 شهر يِ تلفّظ = قاضي ←شهر قاضيِ= شهر ــِ قاضي 

  است .  y /ي = /و هم صامت ميانجي  i/ در اين واژه ها و تركيب ها هم به تنهايي نشان دهنده ي مصوّت /اي = "ي "حرف نکته : 

   و... خداي بزرگ )ي( -هفتگي )گ(   -مثل: مقاله اي)ا(   تمام كلماتي كه واج يا صامت ميانجي دارند؛افزايش واجي در نوشتارو تلفّظ ؛  -2

 اضافه شدن واج يا صامت ميانجي ميان دو مصوّت ، مهم ترين فرآيند واجي افزايش است .:  1نکته ی 

، صامتي است كه در مرز دو تكواژ ظاهر مي شود تا مانع از همنشيني دو مصوّت گردد يا واج ميانجي ، صامتي است كه در  واج میانجي : 2نکته ی 

 مرز دو تكواژ ميان دو مصوّت براي آسان شدن تلفّظ اضافه مي شود.

 ا در تكواژ نويسي و واژه نگاري ناديده مي گيريم هستند ؛ بنابر اين آن ها ر واجو فقط  واژههستند و نه  تکواژ واج هاي ميانجي نه:  3نکته ی 
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 خودآزمايي درس بیست و دوم  
 . است آموزان دانش تكليف    -۲                                         . است آموزان دانش تكليف    -۱

 معاصر از اوايل دوره ي مشروطه آغاز شد.  ادبياتبه  روي آوردنالف (    -3

 وسيله اي مي يافت . آن هابه  تسال بخشيدنونوميدان و  ضعفااز  دل جوي كردنب( تم هنگام بازگشت به كلبه و طي ساعات كار همواره براي 

 .نازيدن به پدرش←محمد به پدرش مي نازدپ(

 . نگريست  طبيعتث( او به                         . نفرت از درس .  نفرت دارد سردمحمد ازت( 

  امكانات از استفاده ←مي كنند. استفادهتحصيلي خود  امكاناتج( دانش آموزان از 

 لبريز از محبّت  است . محبتاز  لبريزح( نگاهش                    مراجعه به مديركردم .  مراجعهمدرسه  مديرچ( به 

 

 بیاموزيم                                                                             فرآيند واجي ابدال 

 «ابدال» پديده اين به. شوندمي سانيك و گيرندمي را ديگرهم هايويژگي نشيني،هم دليل به گيرند،مي قرار هم كنار در كه هاييواج از برخي :ابدال

 . گويندمي

 :هامصوّت در ابدال( 1

 تلفّظ «بـِ» معموالً امر، هايفعل در پيشين «بـِ» كه حالي در ؛«ــُ» مصوّت وجود علّت به «بـُ» صورت به بُدو بُرو، هايواژه در پيشين« بـِ» تلفّظ:اوّل 

 ( "ب ُ  "به  "ب ِ ") تبديل  .بِگير بِزن، بِنشين،: شودمي

 در پيشين «نـَ» كه حالي در ،«ي» مصوّت وجود علّت به «نـِ» صورت به نشيندنِمي آيد،نِمي رفت،نِمي رود،نِمي هايواژه در پيشين «نـَ» تلفّظ :دوم 

 ( "نِ  " "به  "نَ  ") تبديل  .نَيامد است، نَشنيده نَگفت، نَرفت،: شودمي تلفّظ «نـَ» هاساخت ساير

 :است افتاده اتّفاق زير، يحوزه در ابدال (تغيير) =  اين نيز فارسي زبان يگذشته در توجّه :

  خانِه : جديد تلفّظ ← خانَه: قديم تلفّظ نامِه/: جديد تلفّظ←نامَه: قديم تلفّظ. است شده بدل «ـهِ » به «ـهَ » پاياني واج

 . همسايِه: جديد تلفّظ← همسايَه: قديم تلفّظ

 :هاصامت در ابدال( 2

 ؛ مانند:شودمي تبديل «مـ» به «نـ» واج گيرند، قرار هم كنار در فاصلهبي «ب+  نـ» واج دو هرگاه-۱

 .شمبه ←شنبه سمبل/←سنبل ممبر/ ←منبر 

 ؛ مانند:شودمي تبديل" ش "به  "ج  "بی فاصله در کنار هم قرار گیرند واج  "هرگاه دو واج / ج  + ت -2

 پنش تا ←اشتماع / پنج تا  ←اجتماع 

   :يابدمي نيز نوشتاري نمودِ گاه ابدال توجّه :

 پيل = فيل / پارس =  فارس ) ابدال در صامت ( سفيد؛/ = سپيد درکلمات فارسي :-1 

 ) ابدال در مصوّت ( كن= ليكنل درکلمات عربي :-2

  كن= ليكنل مهميز / مزاح = مزيح / حساب = حسيب /=  .مثل سالح = سليح / مهماز مشمول فرايند واجي ابدال هستند  ممالتمام كلمات *

  .گويندمي «مُمال»را  فارسي درزبانبعضي از واژه ها ي عربي رايج   «ي» مصوّت به «ا»مصوّت   تبديل *

 

 درس بیست و چهارم

 1فعالیت 
 بن ماضي وند+ بن ماضي:داد و ستد، زدو خورد، نشست و برخاست ، ديدو بازديد، رفت و آمد، گفت و شنيد     -۱

 بن مضارع + وند+ بن مضارع: گيرو دار ، پرس و جو ، خواب وخور     -۲

 بن ماضي + وند + بن مضارع : پخت وپز، زدو بند، گفت و گو، خريد و فروش     -3
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  3فعالیت  
 براي شناخت نوع كلمه بايد به كاربرد واژه در جمله توجه كنيد .

  قيد – صفت ←ناشكيبا                             اسم ←نظمي بي                  اسم ←ناراحتي                   اسم ←ناهماهنگي 

       اسم ←ادبي بي                 قيد – صفت ← نسنجيده              صفت ←نخواندني                     صفت ← نايافتني

      اسم ← دانشگاه                              اسم ← ناشكري               اسم ← كشتارگاه                      اسم ← هماوازي

   اسم ←ستايشگري                              اسم ←شنوايينا              اسم ←همكاري                  اسم ← مسئوليتي بي 

  اسم ←همرهي                         قيد – صفت ←ناخوانا              اسم ←نابينايي                          اسم ←توانگري 
  

 
 
 

  2فعالیت 

 نوع دستوري مالك نحوي واژه

 قيدمشترك با اسم كوه سراسر پوشيده از برف بود )قيد (-۲سراسركوه سبز بود ) اسم = نهاد (-۱ سراسر

 قيدمشترك با اسم سرتاپا شادي است ) = قيد (محمد -۲سرتاپاي اورا نگاه مي كرد ) اسم = مفعول ( -۱ پا سرتا

 قيدمشترك با اسم محمد دوشادوش ما مي آمد ) = قيد (-۲او دوشادوش ما بود ) اسم = مسند (                دوشادوش

 قيد مختص اين جزوه در كالس دست به دست مي شد ) قيد مختص ( دست به دست

 اسم تخت ِ خواب محمد راحت بود) اسم = نهاد (  تخت خواب

 اسم رخت ِ خواب محمد راحت بود) اسم = نهاد ( رخت ِ خواب

 صفت صفت ()  سينه ي ماالمال از درد حافظ درشعرش آشكار است . ماالمال

)صفت حركت قدم به قدم او زيبا بود -۲آن ها قدم به قدم هم حركت مي كردند ) = قيد (-۱ قدم به قدم

) 

 صفت

 قيدمشترك با صفت ما گوش به زنگ حركت كرديم )) = قيد (-۲فردي گوش به زنگ بود)  صفت (  -۱ زنگ به گوش

 اسم ) اسم = نهاد ( پرنده ي زيبايي است   شانه به سر شانه به سر

 قيدمشترك با صفت صفت (عصا اورا مي پسندم)  به دستحركت -۲او دست به عصا حركت كرد ) = قيد ( -۱ عصا به دست

 صفت صفت ()  پيراهن رنگ به رنك او زيباست . رنگ به رنگ

 اسم ) اسم = نهاد (  وكشتار در جهان بسيار زياد است . كشت وكشتار كشت

 اسم ) اسم = نهاد (  آموزش و پرورش ازجايگاه ويژه اي برخودار است . رورشپ و آموزش

 قيدمشترك با صفت او رو به رو ي من نشست . ) = قيد (-۲صفت ( ) به ساختمان رو به رو نگاه مي كرد -۱ رو به رو

 قيدمشترك با صفت آن ها برابرهم نشستند) = قيد (-۲صفت ( )  دوعدد برابر رادرنظر بگيريد.-۱ برابر

 قيدمشترك با صفت ) = قيد ( دست آمد. به قلممحمد  -۲صفت ( ) افرادقلم به دست آگاهي دهنده هستند-۱ دست به قلم

 اسم مرگ ومير در جامعه زياد است . ) اسم = نهاد ( مرگ و مير

 

 بیاموزيم                                                                            فرآيند واجي ادغام

 

 «ت» و «د» است چنينهم. اندشده ادغام ديگريك در تلفّظ سهولت براي هم، به نزديكي دليل به «اندقند» در «د» جنسهم حرف دو :ادغام

 .شپّره / پره شب بتّر؛ / بدتر قندان؛ / قنددان: شپّره در «پ» و «ب» و بتّر در

 


