مدرس :حسیه رضائیان

جسيٌ ادبیات فارسی َفتم

دستورزبان درس های اول تا چهارم (فصل های اول و دوم)
* جملٍ چیست؟
کاهلتزیي بخص ّز ًَضتِ ،کِ اس کٌار ّن لزار گزفتي چٌذ ٍاصُ ،هعٌای صحیح ٍ دلیمی را هٌتمل هیکٌذ.
هثال - :سًگ تفزیح را سًجزُ سد – .آساد دٍیذ.
 تذکز :1تعضی هَاقع ،یک فعل تِ تٌْایی هعٌا را هٌتقل هیکٌذ؛ تٌاتزایي هیتَاًذ تِ عٌَاى یک جولِ تِ حساب تیایذ.
 تذکز :2کار جولِ « اًتقال پیام تِ ضًٌَذُ یا خَاًٌذُ » است.
 تذکز :3هعوَالً تعذاد جولِّای یک هتي تا تعذاد فعلّا در آى هتي تزاتزی هیکٌذ .تٌاتزایي در ضوارش تعذاد جوالت هیتَاى تِ تعذاد فعلّا دقت کزد.
* ياشٌی َم آيا یعىی چٍ؟
بعضی اس ٍاصُّا کِ هاًٌذ ّن تلفّظ هیضًَذ ،اها اس ًظز ًحَُ ی ًگارش (اهال ٍ ضکل ًَضتي) ٍ ّوچٌیي اس ًظز هعٌا باّن هتفاٍتٌذ.
هثال - :سالح بِ هعٌی اسلحِ (ٍسیلِی جٌگی) با صالح بِ هعٌی خیزاًذیطی – قریب بِ هعٌای ًشدیک با غریب بِ هعٌای ًاآضٌا
 تذکز :1ایٌگًَِ ٍاژُّا در اهال تیطتز هَجة اضتثاُ هی ضًَذ .تایذ تا دقت در هعٌا ًسثت تِ اًتخاب صحیح اهالی هٌاسة اس ایي اضتثاّات جلَگیزی کٌین.
* اوًاع جملٍ:
جولِّا اس ًظز هعٌا ،هفَْم ٍ لحي بیاى ،بِ دستِ بٌذیّای سیز تمسین هیضًَذ:
وًع جملٍ

تًضیح

ومًوٍ

وشاوٍ

خبزی

خبزی را بِ ضًٌَذُ یا خَاًٌذُ هٌتمل هیکٌذ.
اس ضًٌَذُ یا خَاًٌذُ سَال هیکٌذ ٍ با کلوات
پزسطی یا تٌْا با آٌّگ ٍ لحي پزسطی گفتِ
هیضَد.
خَاستِای را بیاى هیکٌذ یا اًجام کاری را بِ
ضًٌَذُ یا خَاًٌذُ دستَر هیدّذ.
احساس گَیٌذُ را دربارُی هَضَعی بیاى
هیکٌذ.

دیزٍس باراى ضذیذی باریذ.

در پایاى جولِ « ».هیآیذ.

آیا تَ ّن سیز باراى بَدی؟
سّزا بِ خاًِ رفت؟

در پایاى جولِ «؟» هیآیذ.

لطفاً آى چتز را بِ هي بذُ.

در پایاى جولِ « ».هیآیذ.

چِ رًگیي کواى سیبایی!

در پایاى جولِ «!» هیآیذ.

پزسطی
اهزی
عاطفی

هثال - :غزلِی ضکَُ ٍ اعجاس سیبایی خلمت بَدم  .خبزی  دربارُی اتفاق فعل خبز هیدّذً  .طاًًِ :مطِ «».
 آیا دَرست را خَاًذُای؟  پزسطی  دربارُی اتفاق فعل هیپزسذً  .طاًِ :عالهت سَال «؟» بِ خالك دًیا فکز کي  .اهزی  دربارُی اتفاق فعل دستَر هیدّذً  .طاًًِ :مطِ «». عجب رٍد سیبایی!  عاطفی (تعجّبی)  بیاى احساس ٍ عاطفِ استً  .طاًِ :عالهت تعجب «!»* ياشٌَای َمخاوًادٌ یعىی چٍ؟
ٍاصُّایی کِ -1 :ریطِ یا حزٍف اصلی آىّا یکی است -2 .اس ًظز هعٌیً ،شدیک بِ ّن ّستٌذ.
 پسٍ :اصُّای ّنریطِای کِ با یکذیگز ارتباط هعٌایی دارًذ را ّنخاًَادُ هیگَیٌذ.
هثال - :فْن ،هفَْم ،هفاّین – عجب ،تعجّب ،عجایب – تخصّص ،هتخصّص ،اختصاصی
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* جایگاٌ فعل در جملٍ:
فعل اًجام دادى کاری یا رٍی دادى حالتی را با تعییي سهاى آى ٍ ضخص اًجام دٌّذُ ،هطخص هیکٌذ.
هثال - :هیرٍم

چِ اتفالی هیافتذ؟ رفتي
چِ کسی؟ هي
چِ ٍلت؟ االى (حاال)

هثال - :دسدیذُایذ

چِ اتفالی هیافتذ؟ دسدیذى
چِ کسی؟ ضوا
چِ ٍلت؟ گذضتِ (لبالً)

 تذکز :1فعل ،اصلیتزیي تخص ّز جولِ است.
 تذکز :2در اًتقال پیام جولِ تیطتزیي ًقص را فعل جولِ دارد.
 تذکز :3در ستاى فارسی ،فعل در اًتْای جوالت قزار دارد.
* تفايت زبان با ادبیات:
فارسی

سباى :درستی آًچِ را بیاى هیکٌین تعییي هیکٌذ  صحت گفتار
ادبیات :کیفیت بیاى آًچِ را هیگَیین تعییي هیکٌذ  سیبایی ٍ تأثیزگذاری بیطتز

* وُاد چیست؟
بخطی اس جولِ است کِ فعل دربارُی آى خبزی هیدّذ .درٍالع کلوِّایی کِ اًجام فعل یا داضتي حالتی را بِ آى ًسبت هیدّین ٍ هجزی فعل است.
هثال - :خواهرم بسیار درسخَاى است ( .درسخَاى بَدى بِ خواهرم ًسبت دادُ ضذُ است – ).آقای مدیر آهذ ( .آهذى فعلی است کِ آقای مدیر آى را اجزا هیکٌذ).
 تذکزًْ :1اد هعوَالً در اتتذای جولِ هیآیذ.
 تذکزًْ :2اد گاّی اٍقات اس جولِ حذف هیضَد .هثال :تایذ تِ خاًِی دٍستتاى تزٍیذًْ  .اد :ضوا (حذف ضذُ)
 تذکز :3تزای ضٌاسایی ًْاد هیتَاى اس رٍش سیز استفادُ کزد:
پاسخ

هثال - :هذرسِ اهزٍس تعطیل ضذ  .چه چیزی اهزٍس تعطیل ضذ؟ ⇐ هذرسِ ًْ اد
پاسخ

 اهزٍس تاالخزُ هي آى کتاب را خزیذم  .چه کسی کتاب را خزیذ؟ ⇐ هي ًْ اد* حرف میاوجی چیست؟
همذهِ :حزٍف سباى فارسی

صاهت (بیصذا) :غیز هصَِّتّا
هصَِّت (صذادار) :آ ،ای ،اٍُ ، ِ ، َ ،

ٍلتی در ساخت ٍاصُای ،دٍ حزف صذادار کٌار ّن لزار بگیزًذ ،بزای خَاًذى آساىتز ٍاصُی جذیذ اس حزٍفی کِ بیي ایي دٍ حزف صذادار لزار هیگیزًذ ،استفادُ هیکٌٌذ.
هثال - :خستِ  +ای  خستگی (چَى در تلفظ ـِ صذای ِ دارد - ).پلِ  +اى  پلکاى  -سًذُ  +ای  سًذگی
 تذکز :1در اًتخاب حزف هیاًجی قاعذُی خاصی ٍجَد ًذارد ٍ عوَهاً ضٌیذاری تعییي هیضًَذ.
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