
 دستور زبان فارسي در مقطع ابتدايي



كه معني و مفهوم يكساني دارند   هاييكلمه ): هم معني(تعريف كلمات مترادف *
 و مي توانند به جاي يكديگر در 

حسرت= رفتن   افسوس= مانند    پيمودن. جمله ها به كار بروند   
كلماتي كه از نظر معني و مفهوم مخالف هم  ) : مخالف(تعريف كلمات متضاد *

روشن=  مانند   تاريك. هستند  
كلماتي كه از نظر تلفظ يكسان اما از نظر معني و شكل  : تعريف كلمات متشابه*

.اماليي با هم فرق دارند  
كم ارزش و كوچك: تيغ گل        خوار: مانند    خار  

كلماتي كه از يك ريشه گرفته شده باشند و حرف  : تعريف كلمات هم خانواده *
مانند   . پشت سر هم بيايد اشهاي اصلي آن كلمه در كلمه هاي هم خانواده 

)تعجيل –عجول  –عجله ( يا ) حامل –حمل  -تحمل(   
در ضمن كلمات هم خانواده از نظر معنا به هم نزديك بوده و در بيشتر مواقع  

.حرف مشترك دارند 3حداقل    



ناميده مي شود و  منادااسم اگر در جمله مورد ندا و خطاب قرار گيرد ):  ندايي( منادايينقش *
كارساز و صادق در مثال هاي  -كلمات خدا. مي نامند ندايييا  منادايينقش آن اسم را نقش 

.دارند نداييزير نقش   
.صادق درست درس بخوان!                         اي كار ساز بندگان!                        اي خدا   

صورت همراه با اسم  3صورت دارد و در هر  3 واژدر زبان فارسي امروز اين تك : نقش نماي ندا 
.مي گويند منادااسم همراه آن را . مي آيد  

اي امام بر حق –اي خداي بزرگ : پيش از اسم) اي (   
همراه با اسم هاي مذهبي به كار  واژدر فارسي امروز معموال اين تك . يا علي: پيش از اسم) يا ( 

...يا ضامن آهو و  -يا ابوالفضل: مي رود  
پروردگارا-خداوندا -خدايا: پس از اسم) ا (   

در زبان فارسي امروز معموال با تغيير آهنگ صدا و نيز از ساخت جمله شناخته مي شود و  منادا
 نشانه اي خاص ندارد

در زبان فارسي ممكن است هر كلمه چندين معني داشته باشد كه در ساخت جمله معلوم و : نكته 
كه در چند جمله معاني متفاوتي پيدا كرده ) پرداخت(يا ) گرفت(نظير فعل . معني مي شود

به دست  -اختيار كردن -پذيرفتن -اتخاذ كردن: برخي از معاني فعل گرفت عبارتند از. است
اثر كردن و اثر گذاشتن -)باران گرفتن( آغازيدن -آوردن  
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: از حيث ساختمان به ساده و مركب تقسيم مي كنند: اسم*   
توان آن را به دو  نمياست و  تكواژاسم گاهي داراي يك 

به عبارت ديگر در اصل از دو . بخش يا بيشتر تقسيم كرد
بخش يا بيشتر تركيب نشده است در اين صورت آن را 

قلم و كتاب و گاهي از  -مانند خدا. ساده يا بسيط گويند
دو بخش يا بيشتر تركيب يافته است در اين صورت آن را 

سرباز خانه و  -خداپرستي -مانند قلم دان. مركب نامند  
ي+ شناس+ كتاب    شناسيكتاب   

ي      + پرست+ خدا         خداپرستيدان            + قلم دان          قلم
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كلمه اي است كه به اسم افزوده مي شود تا حالت يا چگونگي آن را  : صفت*
.  اسمي كه همراه آن صفتي آمده باشد موصوف خوانده مي شود. بيان كند

)موصوف يعني وصف شده (   
 –ساده : صفت از نظر سنجش و درجه بندي به سه دسته تقسيم مي شود

 تفضيلي و عالي 
زشت و   –بدون سنجش با صفت ديگر بيان مي شود مانند خوب : صفت ساده

 زيبا
است كه بعد از صفت مي آيد مانند  ) تر ( عالمت صفت تفضيلي : صفت تفضيلي

 خوب            خوب تر  
است كه بعد از صفت ساده مي آيد    )  ترين ( عالمت صفت عالي : صفت عالي

  مانند بزرگ         بزرگ ترين
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بعضي از كلمات عربي  : چگونگي جمع بستن كلمات عربي رايج در زبان فارسي* 
 كه در فارسي معمول هستند به

:اندقاعده ي زبان عربي جمع بسته مي شوند اين گونه جمع ها دو نوع    
افزوده مي  ) ون( يا ) ين(يا ) ات(نوع اول آنكه به آخر كلمه يكي از اجزاي 

.شود  
): ات( جمع به   

 امتياز         امتيازات           اطالع           اطالعات         انتخاب         انتخابات     
):ين ( جمع به   

مسلم          مسلمين          خادمينمعلم          معلمين            خادم               
):ون ( جمع به   

  روحاني        روحانيون      انقالبي         انقالبيون
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براي  .كلمات فارسي را نمي توان به اين قاعده جمع بست:  1نكته ي 
مثال كلمه ي بازرس فارسي است پس جمع بستن آن به بازرسين 

 غلط مي باشد
همه ي كلمات عربي را كه با يكي از اين صورت هاي سه  :  2نكته ي 

گانه جمع بسته مي شوند مي توان به قاعده ي فارسي نيز جمع 
:بست يعني  

امتيازها= مخالف ها             امتيازات= مخالفين  
افتخارها= مومن ها                 افتخارات= مومنين  

نوع ديگر جمع كه در زبان عربي مكسر يعني شكسته شده خوانده مي 
شود نيز در زبان فارسي وجود دارد كه در آن شكل كلمه تغيير مي  

كند و حرف هايي به آغاز و ميان كلمه افزوده يا از آن كاسته مي  
 شود كه صورت هاي متعدد دارد 



 
 
 

 :بعضي از آن ها كه در فارسي بيشتر كاربرد دارند عبارتند از
 )   جهال  –جاهل )  (فضال  -فاضل)   ( شيوخ  -شيخ )   ( امور -امر(

 )اجسام  -جسم)  ( حكما  –حكيم ( 
)   اشراف  -شريف)  ( عمال  -عامل)  ( كسبه  -كاسب)  (اجزاء  -جزء(

 )سموم -سم)  (علوم -علم)  (قلل -قله(
 -تاجر)  ( آثار -اثر)  (اعمال -عمل)    (علما -عالم)   (عقال -عاقل(

 )  تجار
 ...و ) سنن -سنت)  (خدمه -خادم(
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:و معاني آن) گاه ( كاربرد پسوند *  

گاه هم به معني آهنگ و سخن موزون و هم به معني جايگاه 
.و هم قسمتي از زمان است  

از ( چهار گاه و پنج گاه  –سه گاه  -دو گاه: در معني آهنگ
)آالت موسيقي مي باشند  

نمايشگاه و آسايشگاه -ايستگاه: در معني مكان  
  شامگاه و صبحگاه: در معني زمان
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كلماتي هستند كه معني مستقل ندارند اما كلمه يا  : حروف اضافه* 
 عبارتي را به اجزاي جمله پيوند و نسبت مي دهند

.با اتوبوس از خانه به مدرسه رفتم  
(  به كه به ترتيب  –از  -با: در اين جمله سه حرف اضافه وجود دارد

را به فعل رفتم نسبت داده يا به ) مدرسه ( و ) خانه ) ( اتوبوس 
.قرار داده است متممعبارت ديگر به آن مربوط ساخته و   

 -تا -بي -بر -براي -با -الي -اال -از: حرف هاي اضافه عبارتند از
...مگر و -مثل -مانند -فرا -غير -در -چون -جز   

www.alikhelghati.blogfa.com  
 ترنم رويش

http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�
http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�
http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�
http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�
http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�
http://www.alikhelghati.blogfa.comترنم�


يك جزء برخي از كلمات غير ساده معني مستقل و  : اقسام پيشوند و پسوند* 
رود بلكه با كلمات  نميجداگانه دارند و جزء ديگر هيچ گاه جداگانه به كار 

اگر اين اجزا . ديگر تركيب مي شود و كلمه ي تازه اي به وجود مي آورد
نام  ) پسوند(و اگر پس از كلمه قرار گيرند ) پيشوند(پيش از كلمه واقع شوند 

.دارند  
 گاهي پسوند از اسمي با افزودن معني خاص به آن، اسم ديگري 

نمكداننمك             -مي سازد مانند گل         گلدان    
مي سازند مانند  صفتيگاهي با افزودن پسوند به اسمي از آن   

خرد          خردمند     
اسم معني مي سازد مانند   سفيد           سفيده صفتيگاهي پسوند از   
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 مثال                                       معني                       پسوند                      
 )مرزبان -مرز(  -)باغبان -باغ(   نگهدارنده -محافظ بان                     

 )فلفل دان -فلفل(  -)مرغداني -مرغ(  جا -ظرف دان                    

 )سگك -سگ( -)موشك -موش( شباهت ك                    

 )بيلچه -بيل(  –) باغچه -باغ(  خردي -كوچكي چه                      

 )سبزه زار -سبزه( -)گلزار -گل( بسيار 000جاي زار                    

 )كوهستان -كوه( -)گلستان -گل( محل -مكان ستان                  

 )فلزي -فلز(  -)شهري -شهر( نسبت ي                     

 )هوشمند -هوش( -)خردمند -خرد( صاحب -دارنده مند                    

 )دانشور -دانش( -)هنرور -هنر( صاحب -دارنده ور                   

 )ستمگر -ستم(  -)كارگر -كار(  كننده و به كار برنده گر                  

 )خطرناك-خطر( -)نمناك -نم(  آميختگي -آلودگي ناك                 

 )غمگين -غم( -)عطرآگين -عطر( آميختگي -آلودگي گين -آگين         

 )چرمين -چرم(  -)سيمين -سيم(  جنس و اصل ين                  

 )پشمينه -پشم( -)زرينه -زر( جنس و اصل ينه                  



كلمه ايست كه بر انجام دادن كاري يا روي دادن امري يا داشتن حالتي  : فعل* 
.در زمان گذشته و آينده يا اكنون داللت مي كند  

.نوشت 656سعدي شيرازي گلستان را در سال   
.من روزهاي جمعه به گردش مي روم   

در اين جمله ها بعضي از كلمه ها را مي توان حذف كرد مثال براي جمله اول  
:مي توان نوشت  

اما در اين دو جمله  . سعدي گلستان را نوشت و باز هم معني جمله كامل است
.معني جمله به كلي ناقص مي شود برداريماگر افعال نوشت و مي روم را   

  پس در هر جمله يك جزء اصلي وجود دارد كه به آن فعل مي گوييم
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• در لغت به معناي پيروي و از پي رونده است و در اصطالح ادبي به : قافيه
كلماتي مي گويند كه به صورت هماهنگ نه يكسان در پايان دو مصراع يا دو 

. بيت مي آيند و حداقل در آخرين حرف يا حركت يكسان هستند  
• چون بخش همسان كلمات پشت سر هم در شعر مي آيند و تكرار مي شوند 

.اندآن را قافيه ناميده   
جانم مي رود كاراماي ساربان آهسته ران                    

مي رود  دلستانمو آن دل كه با خود داشتم با                                                              
اين حروف . تكرار شده است) دلستانم -جانم(در پايان واژه هاي ) انم(حروف 

كه اين حروف مشترك  دلستانممشترك قافيه نام دارد و به واژه هاي جانم و 
.در آن ها آمده است كلمات قافيه مي گويند  
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در شعر رسمي يا عام عالوه بر تغيير جا و كاهش و : بيشتر بدانيم* 
افزايش كلمات به كلمات شكسته ي بسياري بر مي خوريم كه دليل 

.شكستن آن ها در اكثر موارد ايجاد وزن است  
با وجود شكسته شدن، بعضي كلمات معني خود را زود القا مي كنند و  

دانش آموز بدون اينكه آگاهي قبلي داشته باشد مي تواند كلمه ي  
  -)ناگاه(ناگه  -)سياه(درست را به ذهن بياورد مانند كلمه ي سيه 

اما بعضي از كلمات با شكسته شدن مبهم يا نا  ... و) اكنون(كنون 
خوشايند مي شوند يا در تركيب به صورت كلمه اي به معناي ديگر  

كه (كو  -)كه اين(كاين  -)و اگر(ور  -)اگر(در مي آيند مانند ار
...و) مانند او -چون او( چنو -)او را(و را  -)از اين(زين  -)او  
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را مي رساند و آن با   موصوفكه شايستگي و قابليت  صفتي: صفت لياقت* 
ي                       + خوردن.  به آخر مصدر فارسي ساخته مي شود) ي(افزودن 

دوست داشتني   -آشاميدني -نوشتني -شنيدني -ديدني -خواندني –خوردني 
...و   

...داستان شنيدني و  -فيلم ديدني -مانند كتاب خواندني  
براي شباهت و نسبت لياقت به كار مي رود و صفت  ) انه(در زبان فارسي پسوند * 

 و قيد مي سازد مانند 
دليرانه            انه+ دلير  

...صبحانه و  -دوستانه -كودكانه -زنانه -مردانه -خردمندانه -جسورانه -استادانه  
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كلمه يا عبارتي كه چگونگي انجام يافتن فعل را : قيد* 

.بيان مي كند قيد خوانده مي شود  
:قيد معاني گوناگون به فعل مي افزايد  

.گاهي حالت وقوع فعل را بيان مي كند  
.فريدون سخت به زمين افتاد   

.من ديروز آمدم. گاهي زمان وقوع فعل را بيان مي كند  
.من اينجا آمدم. گاهي مكان وقوع فعل را بيان مي كند   
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: اقسام جمله*   
جمله اي كه خبري را بيان مي كند خبري : جمله ي خبري 

.پدرم به سفر رفت: مانند. ناميده مي شود  
جمله اي كه در آن سوال يا پرسشي مطرح : جمله ي پرسشي

چرا آسمان آبي است؟: مانند. شده باشد  
جمله اي كه در آن فرماني داده شده است : جمله ي امري

.درب را ببند: مانند. جمله ي امري خوانده مي شود  
جمله اي كه معناي آن سبب تعجب و : جمله ي تعجبي

!چه هواي سردي: مانند. حيرت گردد  
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.حروفي كه دو كلمه يا دو جمله را به هم ربط مي دهند: حروف ربط*   
.اندالله و الدن زيرك  -  
.رفتم كه بخوابم -  
.زيرا كه بيمار بودم نيامدمديروز  -  

.حروف ربط مي باشند) زيرا كه( -)كه( -)و(در اين جمله ها كلمات   
  -ليكن -كه -زيرا -خواه -چه -چون -تا -پس -اما -اگر: حروف ربط عبارتند از 

اگر چنان   -اكنون كه -از اين روي -از آنجا كه -آنجا كه -يا -هم -ولي -نيز
  -با وجود اين -با اينكه -با اين حال -اينكه -اال -اگر چه -اگر چنان كه -چه

  -بي آنكه -به هر حال -بنابراين -بلكه -به طوري كه -به شرط آنكه -بس كه
  -در حالي كه -چون كه -چندانكه -چنانكه -چنانچه -تا جايي كه -تا اينكه

در نتيجه -در صورتي كه  
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 قسمتي از جمله كه : نهاد* 
درباره ي آن خبري مي  

.دهيم  
 خبري است كه درباره : گزاره

.ي نهاد گفته مي شود  
 جمله از دو قسمت تشكيل مي 

شود كه يكي را نهاد و ديگري  
به مثال  . را گزاره مي نامند

 هاي زير توجه نماييد
 

نهاد               گزاره                     

 سعدي شيرازي
 عمر خيام نيشابوري

 
شيشه ي پنجره ي 

 كالس درس
شاگردان زيرك و 

 كوشا
 من

گلستان را در سال 
.نوشت65  

.رياضي دان بزرگي بود  
 

.شكست   
 

در امتحان موفق مي 
.شوند  

روزهاي جمعه به گردش 
.                   مي روم
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براي ساختن اسم مكان به كار مي  ) يه. (است) يه(يكي از پسوندهاي نسبت * 
فرمانيه          يه+ فرمان:ي ساخته مي شود مانند+ رود كه معموال از اسم  

...زعفرانيه و -قيطريه -كامرانيه  
) واو(يا ) الف(به  كهكه  هاييواژه ): ان(هنگام جمع بستن با : بيشتر بدانيم* 

)ي(حرف ) ان(ختم شده باشند بين كلمه و   
...خوش رويان و  -دانايان -زورگويان -گدايان -مانند آشنايان. افزايندمي    

مانند  . شود نميافزوده ) ي(پايان مي يابد ) واو(در برخي واژه ها كه به 
...ابروان و -بازوان -گيسوان  

به آخر آن ها   اندختم شده ) ه(كه به  هاييهنگام جمع بستن اسم ها و صفت 
.افزوده مي شود) گان(  

ان         فرزانگان+ ان          آزادگان         فرزانه+ مانند آزاده  
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