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ديباچهديباچه--
نظريه زبانی مقوله و ميزاننظريه زبانی مقوله و ميزان--
مقوالت دستوری نظريه عمومی زبانمقوالت دستوری نظريه عمومی زبان  --

جمله جملهساختمان ساختمان ساختمان جملهساختمان جمله--
ساختمان بندساختمان بند  --
ساختمان گروه فعلیساختمان گروه فعلی  --

اسم گروه اسمساختمان گروه ساختمان ساختمان گروه اسمیساختمان گروه اسمی--
ساختمان گروه قيدیساختمان گروه قيدی  --
ساختمان کلمهساختمان کلمه  --



اهدافاهداف
هدف از ارايه اين درس  آشناسازی هدف از ارايه اين درس  آشناسازی 

فارس زبان نحوی ساختار با فارسدانشجويان زبان نحوی ساختار با دانشجويان با ساختار نحوی زبان فارسی دانشجويان با ساختار نحوی زبان فارسی دانشجويان
در چارچوب يکی از نظريه های عمومی در چارچوب يکی از نظريه های عمومی 

می می   نظريه مقوله و ميزاننظريه مقوله و ميزانزبان به نام زبان به نام 
..باشدباشدباشدباشد



موقعيت درسموقعيت درس
مترجم رشته يان دانشج اينکه به جه ت مترجمبا رشته يان دانشج اينکه به جه ت با توجه به اينکه دانشجويان رشته مترجمی با توجه به اينکه دانشجويان رشته مترجمی با
و و ( ( متون مختلف را از انگليسی به فارسی متون مختلف را از انگليسی به فارسی  ))

ترجمه می کنند الزم است  ترجمه می کنند الزم است  ) ) بالعکسبالعکس
اختا ا د ا ق دق ات اختاازاطال ا د ا ق دق ات ازاطالعات دقيق و جامع درباره ساختار ازاطالعات دقيق و جامع درباره ساختار ازاطال
رنحوی و لغوی زبان فارسی برخوردار نحوی و لغوی زبان فارسی برخوردار  ور ر ی ر ن ز و و رو ور ر ی ر ن ز و و و

..باشندباشند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت

فصل اول
چديباچه يب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
فا ا ا اخ توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي بر  ف

نبنياد يك نظريه عمومي زبان زب مومي ري ي ي ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت



زبان :تعريف زبان:تعريف
و است اوان ف ههاي جن داراي زبان داراي جنبه هاي فراواني است و  زبان

مي توان آنرا از ديدگاههاي مختلف تعريف  
 كرد؛ از ديدگاه جامعه شناسان و مردم شناسان،
ان ند ان نطق و فان ل ف ان روانشناسان، فيلسوفان و منطقيان، مهندسان  وانشنا

...ارتباط، رياضي دانان و و ي ي ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ش ا گا ا :زبان از ديدگاه زبانشناسانا

مطالعه زبان خود بخاطر را زبان زبانشناسان زبان را بخاطر خود زبان مطالعه  زبانشناسان
مي كنند و آنرا براساس زمينه فكري و  

مكتب خاصي كه به آن تعلق دارند تعريف  
كنند .مي كنندم



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ك :كاركرد زبانكا

مربوط بيرون مادي دنياي با طرف دو از زبان از دو طرف با دنياي مادي بيرون مربوط زبان
:است

)ماده (= امواج انرژي صوتي  - 1
وقايع دنياي بيرون كه امواج انرژي در -2

روند م بكار آنها با )محيط(=رابطه )محيط (=رابطه با آنها بكار مي روند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ط لف خ ا ا ك ا ا ط ا زبان رابطه اي است كه زبانهاي مختلف بطور  ا

يعمتفاوت بين امواج انرژي صوتي و وقايع   و و ي و رژي ج مو بين و م
.دنياي بيرون برقرار مي كنند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ك اخ ك ژ ا ا امواج انرژي صوتي يكنواخت و يكپارچه  ا

ينيستند، بلكه داراي طرحهاي متفاوتي   و م ي ه ر ي ر ب ي
هستند؛ زبانهاي جهان بطور متفاوت بين 

.اين طرحها و محيط رابطه برقرار مي كنند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
فثال فاا ا ا در چهار زبان فارسي، عربي،  » او رفت«:مثال

رانگليسي و فرانسه و ي ي
او رفت اجوقايع ا بذَ ه وقايع

جهان
امواج 
انرژي  

HE WENT
IL EST AllE

صوتيبيرون
IL EST AllE



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا : ساختمان زباناخ

بين كه نظام و صوت الگوهاي مجموعه الگوهاي صوتي و نظامي كه بين  مجموعه
.آنها قرار دارد

.ساختمان زبان قشري و انتزاعي است



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
دستور
دستگاههاست«زبان از :»دستگاه :»دستگاهي از دستگاههاست«زبان

وريدستگاه دستوري-1
دستگاه واژگاني-2
دستگاه صوتي - 3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
خ ا گا ا ا هريك از اين دستگاهها به نوبه خود  ك

.دستگاههاي فرعي ديگري را در بردارند ر بر ر ر ري ي ي ر ي .ه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا گ ا ا فا زبان فارسي، مانند هر زبان ديگر،  از اجتماع ا

بگونه هاي فراواني تشكيل شده است كه به   ت يل ي و ر ي و
.منزله افراد اين مفهوم كلي و مجرد هستند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال فا ا ا اخ ا هنگام بحث از ساختمان زبان فارسي الزم  گا

.است گونه مورد نظر مشخص شود و ص م ر مور و .ت
در بسياري از كتابهاي دستور فارسي  

.گونه هاي زبان مخلوط شده اند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا گ گ گ ا توصيف يعني بيان چگونگي گونه زباني مورد  ف

.نظر بدون هيچ نوع قضاوت و وع يچ ون ب .ر
توصيف در مقابل تجويز قرار مي گيرد كه در 

عمالً دخالت  زبانآن در خط سير طبيعي
شود .مي شودم



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا نظريه عمومي زبان يعني تدوين وجوه  ظ
.اشتراك زبانها ه زب .ر

نظريه عمومي زبان به بيان اين موضوع -
مي پردازد كه زبان بطور مطلق چگونه كار 

.مي كند مي
نظريه عمومي زبان براساس استقراء ناقص  -

.قرار دارد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ظ ل :اصول نظريه عمومي زبانا

زبانهاي كليه بر اصول اين كه شود م ادعا مي شود كه اين اصول بر كليه زبانهاي  ادعا
.جهان قابل انطباق است

:مثال از نظريه  هاي عمومي زبان
)چامسكي(نظريه گشتاري -1
زان2 له ق ه دي(نظ )هال )هاليدي(نظريه مقوله و ميزان-2



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
فا ا :عيوب دستور زبانهاي فارسي موجودا

نظريه1 نداشتن نداشتن نظريه-1
نمخلوط كردن گونه هاي زبان-2 زب ي و ن ر و
تجويز براي زبان-3
تحميل مقوالت زبانهاي بيگانه - 4
مخلوط كردن صورت و معنا-5



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ط رابطه صورت و معناا

بين كه روابط شبكه از عبارتست زبان زبان عبارتست از شبكه روابطي كه بين -
.اجزاء سازنده آن وجود دارد

زبان از مجموعه اين  ) ساختمان (= صورت  - 
آ ط .روابط به وجود مي آيدا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ط ا ك ا قش ا ا معناي زبان نقشي است كه اين طرحها در -
.ارتباط با جهان بيرون بازي مي كنند مي زي ب بيرون ن جه ب ب .ر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت

فصل دوم
ننظريه زباني مقوله و ميزان يز و و ي زب ري



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ل ق ا نظريه زباني مقوله و ميزانظ

از جهان زبانهاي همه نظريه اين براساس اين نظريه همه زبانهاي جهان از براساس
امواج صوتي در گفتار و از نشانه هاي  
ديداري در نوشتار بعنوان ماده اوليه  

و ون ب جهان درباره تا كنند م استفاده مي كنند تا درباره جهان بيرون و  استفاده
.دريافت انسان از آن بحث كنند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
Ph(ف l( )Phnology(فونولوژي

از عبارتست زبان صوت دستگاه يا فونولوژي يا دستگاه صوتي زبان عبارتست از  فونولوژي
منتزع كردن خصوصيات مميز ماده صوتي  

.و تنظيم آنها در يك شبكه يا دستگاه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا :خصوصيات مميز يا واجيخ

داراي كه صوت ماده خصوصيات از پاره اي از خصوصيات ماده صوتي كه داراي  پارهاي
نقش بامعنايي در زبان هستند و مي توانند  

.ج ديگر تبديل كننداواجي را به و
:مثالثال

par / barpar / bar



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ا ا ا اش آ ظ از نظرآواشناسي عضوي تضادهاي صوتي كه  ا
ز:در تمايز واجهاي صامت مؤثرند عبارتند از ر ب ر مؤ مت ي جه و يز م :ر

واك)3نحوه توليد؛)2واجگاه؛)1
:مثال از صامتهاي بيواك

دو لبي و انسدادي است، در حاليكه  /P/واج
است/S/واج سايش و لثوي .لثوي و سايشي است/S/واج



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا لف خ ا خ لف خ ا زبانهاي مختلف، خصوصيات مختلفي را به  ا
.عنوان خصوصيات مميز بكار مي برند ميبر ر ب مميز ي و ن .و

دمش در زبان فارسي غيرمميز و در :مثال
.زبان سندي مميز است

/P//Ph/ل .داراي تقابلند/Ph/و/P: /سندي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا گ گ آ تكيه، آهنگ و درنگ نيز موجب تمايز معنا  ك

.مي شوند و .مي
/valí/و / váli/-:مثال

»مي روي؟«و » .مي روي« - 
ما هم كار «و».كار مي كنيم/ما همه«-

»مي كنيم»ميكنيم



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
خط ا :خصوصيات مميز در خطخ

نشانههاي جزئيات از برخ تنها نيز خط در خط نيز تنها برخي از جزئيات نشانه هاي  در
.ديداري خطي مميز هستند

صـ و حـ در كلماتي نظير صوري و  : مثال
حوري



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
خط اگا ا خ ا ا انتزاع خصوصيات مميز از  :دستگاه خط

رنشانه هاي ديداري خطي و تنظيم آنها در  ه يم و ي ري ي ي
.يك شبكه

خط نماينده صد در صد واقعي  :نكته-
ت ن صوت .دستگاه صوتي نيستدستگاه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ط ا ا اژگا ا الگوهاي دستوري و واژگان زبان از طريق  الگ

وردستگاه صوتي و دستگاه خطي به صورت   ب ي و ي و
.صوت يا خط نمايانده مي شوند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
جنبه صوري زبانا

صوري جنبه هم روي بر واژگان و دستور و واژگان بر روي هم جنبه صوري  دستور
.زبان را تشكيل مي دهند

جايگاه عملكرد طبقات بسته: دستور - 
جايگاه عملكرد طبقات باز:واژگان-



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
؟ بافت چيست؟اف

زبان صورت بين كه است روابط شبكه روابطي است كه بين صورت زبان شبكه
و جهان بيرون )يعني دستور و واژگان(

وجود دارد و معناي خارجي زبان را 
دهند م ل .تشكيل مي دهندتشك



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا خا اا خ مجموعه خصوصيات  :معناي خارجي زبان

.مميز محيط ي م .مميز
به سخن ديگر مي توان گفت كه بافت  

عبارتست از انتزاع خصوصيات مميز محيط  
كه يكش در آنها تنظ .و تنظيم آنها در يك شبكهو



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ط ا خ هيچ زباني همه خصوصيات محيط را بعنوان  ا

.خصوصيات مميز تشخيص نمي دهد مي يص مميز ي .و
».مي رفتي«جمله:مثال

  7جمله داراي : از ديدگاه دستگاه صوتي - 1
ا ق آ ل ا ا تك ؛ ا واج است؛ تكيه روي هجاي اول آن قرار  ا

ت.دارد و آهنگ آن افتان است ن ن و ر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ظ2 اا ل جمله به عناصر دستوري  :از نظر صورت-2

:و واژگاني تقسيم مي شود و مي يم ي ژ و :و
mi + raf + t + i
1) mi- , t- , i :       عناصر دستوري        
2) raf :                    عنصر واژگاني   



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
خا3 ا فاق ا ك ل ا اين جمله به يك اتفاق در جهان خارج  -3

تاشاره مي كند و اطالعاتي از آن بدست   ب ن ز ي ال و مي ر
:مي آيد، براي مثال اينكه

.رونده يك نفر بوده است.1
ا2 خاط ن .رونده مخاطب بوده است.2
است3 گرفته انجام گذشته در عمل .عمل در گذشته انجام گرفته است.3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ك ش ا ارزشي كه يك عنصر  :معني صوري

نساختماني در شبكه روابط دستوري زبان  زب وري ب رو ب ر ي م
.بخود مي گيرد

صيغه جمع در عربي و فارسي :مثال
ففا ا تضا جمع در تضاد با مفرد:فارسي-

تثنيه:عرب- و مفرد با تضاد در جمع جمع در تضاد با مفرد و تثنيه:عربي-



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل فصل سومف

مقوالت دستوري نظريه عمومي  
ا زبانز



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك كا :زبان روي دو محوري كار مي كندا

زنجيري1 محور محور زنجيري-1
بيمحور انتخابي-2 ور



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ا ل ل ا نماينده تسلسل يا توالي  :محور زنجيري

ن.عناصر سازنده زبان در روي بعد زمان زم ب روي ر ن زب ز .ر
:مثال

».او شاگرد خوبي است«



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
انتخاب گوناگون:محور امكانات نماينده نماينده امكانات گوناگوني  :محور انتخابي

است كه در هر نقطه از زنجير گفتار در 
اختيار گوينده قرار دارد تا از ميان آنها 

ند گز ا .يكي را برگزيندك
.او شاگرد خوبي     است:مثال وبيل ر و

معلم   شايسته اي            
ان زن ف فرزند  مهرباني     



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گا ش ا ا كار زبان روي اين دو محور شبيه دستگاه  كا

ت.عدد نويسي است ي .وي
27937: مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گا ك كا ل :اصول كاركردي دستگاه عدد نويسيا

مختلف1 عالمت ده )90(داشتن )0-9(داشتن ده عالمت مختلف-1
رويامكان توالي هاي مختلف عالئم روي  -2 م ي ي و ن

محور زنجيري
امكان تكرار يك عالمت در روي محور -3

زنجيريزنجيري



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا :مثال از زبانثال

خوردم« م »من ».من مي خوردم«
واژك است كه براي  5اين جمله داراي  ي ر ج يين بر ژ و

سهولت تحليل دو تاي آنها بعنوان يك 
ش ف گ نظ :واژك در نظر گرفته مي شوداژك

مَ-+د+خور+م+من 1234 م - + د+ خور+مي+من



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ا ك ك واژك يعني كوچكترين جزء معني داري كه  اژك

يدر ساختمان صوري زبان داراي نقشي   ي ر ن زب وري ن م ر
.باشد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
خا ا ا ا ا ا :اختياري بودن يا اجباري بودن انتخاباخ

خوردم م من .من مي خوردم-
-Øم.مي خوردم ور ي

انتخاب فاعل در اين جمله اختياريست، اما 
.اجباري» مَ-«انتخاب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ل گافل ظ ا از نظر دستگاه  ».من مي رفتم«تحليل جمله

ن:صوتي زبان زب ي :و
man miraftam

واج است كه دو تاي آنها سه بار  11داراي 
ان ش ا .تكرار شده اندتك



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا آ اا ا ك اك ا ق .قوانين حاكم بر تركيب واجها:واج آرايي

amn:مثال amn:مثال
man
nam

*mna
.اختيار انتخاب مطلق نيست



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ك ا ا شا ظ ا محاسبات نظري نشان داده است كه از ا

نديدگاه نظري، بدون در نظر گرفتن  ر ر ر ون ب ري ي
كه در آنها يك واج تكرار شده   تركيباتي

كلمه 24360واج30است، مي توان با
اخت واج .سه واجي ساخته



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
فا ا گا ك كا ل :اصول كاركردي دستگاه صوتي زبان فارسيا

يكعالمت1 از بيش )واج30(داشتن )واج 30(داشتن بيش از يك عالمت-1
)ma:m(امكان تكرار يك عالمت-2 ي ر ر )(ن
امكان تركيب عالئم به طرق مختلف-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
تور د اي ب زان و قوله يه نظ در نظريه مقوله و ميزان براي دستور در

.چهار مقوله وجود دارد ر وجو و م ر .چه
)Unit(واحد-1
)Structure(ساختمان  - 2
)Class(ظبقه-3
تگا4 )System(د )System(دستگاه-4



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:واحدا

قابل بايد الزاماً لذا است، طرح داراي زبان داراي طرح است، لذا الزاما بايد قابل زبان
.تقسيم به واحدهايي باشد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق ف ض از ا ل ق نظ ك ا نتايجي كه نظريه مقوله و ميزان از موضوع فوق ن

:مي گيرد ر ي
تمام زبانهاي جهان در روي محور زنجيري  -1

تند ه دها ا ه تق ل .قابل تقسيم به واحدهايي هستندقا
.تعداد اين واحدها از يكي بيشتر است-2 ر بي ي ي ز و ين
.واحدهاي زبان از نظر اندازه يكسان نيستند -3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا4 اخ ك ك ا ا واحدهاي كوچكتر در ساختمان -4

ل:واحدهاي بزرگتر بكار مي روند، مثال م ميرو ر ب ر بزر ي :و
.واژك در ساختمان كلمه بكار مي رود-1
.كلمه در ساختمان گروه بكار مي رود - 2
.گروه در ساختمان بند بكار مي رود-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ر:واحدهاي زبان فارسي ازبزرگتر به كوچكتر وچ ر ب  ي ازبزر ر ن  ي زب ده :وا

جمله
بند

گروه
ه كلمهكل

واژكواژك



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
واحد را نسبت به واحد باالتر و  وضع هر

)R k( ، و وضع  )Rank(پايين تر از خود مرتبه
ا آن ه تاه لهن اتل مراتب سلسلهبهمنسبتراهمه آنها

)Rank Scale(ند نا )Rank Scale(مي نامند.



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ ك ا ا ا يك يا چند واحد از يك مرتبه در ساختمان ك
رواحدي كه بالفاصله در باالي آن قرار  ر ن الي ب ر بال ي و

.گرفته بكار مي رود
بنابراين، عناصر ساختماني يك واحد،  

تند ه نت پاي ه ت م .واحدهاي مرتبه پايين تر هستندواحدهاي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا :مثال از مرتبهثال

خوب« پسر »اين »اين پسر خوب«
يعناصر ساختماني اين گروه، بعنوان يك  ن و ب رو ين ي ر

يعني  (واحد زبان فارسي، كلمات 
ت ا ت ا .هستند)واحدهاي مرتبه پايين تر)ا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
؟ ا ا اخ ا ا ا اژك ا آيا واژك داراي واحد ساختماني است؟آ

واحدخير واژككوچكترين زيرا زيرا واژك كوچكترين واحد  .خير-
ساختماني است كه در پايين ترين مرتبه  

.قرار مي گيرد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق كط ا گ(ا )ثالً )  مثال، مرتبه گروه(واحدهاي يك مرتبه:طبقه

ربه لحاظ نقشي كه در ساختمان واحد باالتر  ال ب و ن م ر ي ب
ايفا مي كنند متفاوت هستند و  ) مثالً، بند(

بنابراين، در گروهبندي هاي مختلف ظاهر  
.مي شوند.ميشوند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق ط ا :مثال از طبقهثال

گروهگروه
طبقه حرف اضافه اي طبقه اسمي

)گروه حرف اضافه اي(        )          گروه اسمي(
ل ف ق طبقه فعليط

)گروه فعلي( ي( )رو



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق ط ا :مثال از طبقهثال

شود« برداشته نبايد نامه پايان يكجلد ».اين ».اين يك جلد پايان نامه     نبايد برداشته شود«
طبقه فعليطبقه اسمي يي

در واقع، در اينجا دو گروه وجود دارد كه  
.متعلق به دو طبقه مختلف هستند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ال گا ا ل ا گروه اسمي در جمله جايگاه مسنداليه را گ

در حاليكه گروه فعلي در اشغال مي كند، مي رل ي رو ي ر
.جايگاه اسناد قرار مي گيرد

مس:مسنداليه-
ا اا ا:اسناد-



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:دستگاهگا

تواند م گوينده كه است امكانات نماينده امكاناتي است كه گوينده مي تواند  نماينده
دستگاه  . از ميان آنها يكي را انتخاب كند

مربوط به سازمان يا گروهبندي داخل  
است قه .طبقه استط



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گا ا :خصوصيات دستگاهخ

قابل1 مشخصو يكدستگاه امكانات تعداد تعداد امكانات يك دستگاه مشخص و قابل  -1
.شماره است

.امكانات يك دستگاه مانعه الجمع هستند - 2
امكانات يك دستگاه را مي توان بطريق  -3

كرد تعريف هم .منفي هم تعريف كردمنف



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ش4 ا گا ا ا كا ا اگ اگر امكان تازه اي در دستگاه وارد شود،  -4

ييرمعني امكانات ديگر را در شبكه تغيير   ب ر ر ر ي م ي م
.مي دهد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گا ا :مثال از دستگاهثال

به تواند م خود داخل در اسم گروه طبقه گروه اسمي در داخل خود مي تواند به  طبقه
طبقات كوچكتري تقسيم شود كه اين امر 

دستگاههاي مختلف گروه اسمي را به  
مثال آورد م عدد:وجود دستگاه .دستگاه عدد:وجود مي آورد، مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اسم وه گ قه دط مف قه ط طبقه مفرد طبقه گروه اسمي

 عطبقه جمع ج ب



فا ا ساخت زبان فارسياخ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
: ميزانا

كه عامل چند يا عنصر چند بين پيوسته رابطه پيوسته بين چند عنصر يا چند عامل كه  رابطه
در يك طرف نشان دهنده حداقل و در 

طرف ديگر، نشان دهنده حداكثر يك  
است ت .خصوصيت استخصوص



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا :ميزانهاي دستوريا

مراتب1 مراتب/ميزان سلسله سلسله مراتب/ميزان مراتب -1
وميزان نمود-2 ن يز
ميزان تحليل-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:ميزان نمودا

واحدبند واحدبند     
اسنادمسنداليه اسنادمسنداليه
اسم وه گ قه فعلط وه گ قه ط طبقه گروه فعلي  طبقه گروه اسمي
دد موردمورد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ل : ميزان تحليلا

و تجزيه در ما كه است ظرافت دهنده نشان دهنده ظرافتي است كه ما در تجزيه و  نشان
.  تحليل يك قطعه زبان نشان مي دهيم

ميزان تحليل داراي سطح فوقاني و سطح  
است ان م سطوح و .تحتاني و سطوح مياني استتحتان



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اژگ ك)(ا ا ا واحدي است كه در ):مرتبه(واحد واژگون

وساختمان واحد همپايه پا پايين تر از خود   ز ر يين پ پ ي مپ و ن م
:بكار مي رود، مثال

بندواژگون
  )كشته بود... ساله اي را  13كه پسربچه (مردي «

بندواژگون

».ديروز به اعدام محكوم شد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اژگ ا گ ا )(ثال ):مرتبه(مثالهاي ديگر از بند واژگون

دانم(1 م نيست)آنچه كاف .كافي نيست)آنچه مي دانم(-1
مرغي كه پرش كنده  ):پر كنده(مرغ-2 پرش)پر(رغ ي ر

.شده است
  زندگي كه برباد رفته):برباد رفته(زندگي-3

.استاست



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا( ا23ثال اژگ ا ا ا داراي بندهاي واژگون با 3و2مثالهاي(

.)تاويل هستند .)ويل



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اژگا ط :روابط صوري در واژگانا

كنيد توجه زير جمالت :به جمالت زير توجه كنيد:به
.بچه ها همسايه ها را عصباني كردند-1 ر ي ب ر ي بچ
.خيانچه ها پيانچه ها را تلويجه كردند-2
.بچه ها اقيانوسها را ماست مالي كردند - 3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا)1(ل ا ا ا ط .منطبق بر هنجارهاي زباني است)1(جمله-
است)2(جمله نادرست واژه تعدادي داراي .داراي تعدادي واژه نادرست است)2(جمله-

داراي طرح واژگاني نابهنجار  )3(جمله- ر)(ج ج به ي ژ و رح ي ر
.است



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اژ خا ا الً كل ل ا خا انتخاب اولين كلمه عمال انتخاب واژه يا  ا

رواژه هاي بعدي را در روي زنجير گفتار   جير ز روي ر ر ي ب ي ژ و
:محدود مي سازد، مثال

جيغ كوتاه-2گربه سفيد؛-1
لا بلندسياه     

غليظ*تاريك* غليظ*      تاريك* 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
)C ll ti( ):Collocation(هم نشيني

گفتار زنجير روي در طبقات افراد .سازگاري افراد طبقات در روي زنجير گفتارسازگاري



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ت مث ه:دسته با توانند م كه كلمات كلماتي كه مي توانند با هم :دسته مثبت

ل:هم نشيني داشته باشند، مثال ب ي ي م
هواي تميز؛ هواي پاك؛ هواي تازه

كلماتي كه نمي توانند با هم : دسته منفي
ثال اش اش :همنشيني داشته باشند، مثالش

دور هواي كوتاه؛ هواي خسته؛ هواي خسته؛ هواي كوتاه؛ هواي دورهواي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا خا ا ا اژگا طرح واژگاني هنجار نتيجه انتخاب از ط

ردسته هاي مثبت در هر نقطه از زنجير گفتار   جير ز ز ر ر بت م ي
.و هم نشيني مثبت بين واژه ها مي باشد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ل فصل چهارمف

ساختمان جمله



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ا اخ اف ا ل جمله واحدي از :تعريف ساختماني جمله

رزبان فارسي است كه از يك بند يا بيشتر   بي ي ب ي ز ت ي ر ن زب
.ساخته شده باشد

جمله هسته اي)1:انواع جمله
ا)2 ش خ ل جمله خوشه اي)2  



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ك ا ا جمله هسته اي از يك هسته ي مركزي و  ل

تعدادي وابسته اختياري   اجباري به عالوه الو ب ري ريجب ي ب و ي
:  تشكيل مي شود، مثال

تو حتماً برو:1
هسته



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
2ً اگر او تلفن كرد تو حتما برو و اال او مي رنجد:2

ته ه ش ته وابسته پيروهستها وابسته پيشرو



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ل كل ل ))ف )و (هـ:فرمول كلي جمله هسته اي

هسته:ه هسته:هـ
وابسته:و بو و
نماينده امكان تكرار:ْ-

وابسته ها در قشرهاي مختلف به هسته  : نكته
.مي پيوندندندند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
كا ل ا اخ ك ا واحدي كه در ساختمان جمله بكار :بند

:بند داراي دو طبقه متمايز است.مي رود ت.ميرو يز م م ب و ي ر :ب
طبقه بند آزاد كه جايگاه هسته را اشغال  -1

.مي كند
اشغال2 ا ا گا ا ك ق ق ط طبقه بند مقيد كه جايگاه وابسته را اشغال  -2

.مي كند ي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ند قات ط د ن :ميزان نمود طبقات بند:زان

ابستهوهسته   عنصر ساختماني    ساختمان جمله ج ي بور

قه آزادط بند قه ط طبقه بند آزاد      طبقه

طبقه بند مقيدط
من مي دانم                                      مورد مور ي ن

كه 
ميگويي دروغ



يساخت زبان فارسي ر ن زب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ق شخ ا مالك صوري براي تشخيص بند مقيد از بند  الك

بآزاد وجود يكي از عناصر پيونده در بند   ر پيو ر ز ي ي وجو ز
.مقيد و عدم آن در بند آزاد است

اگر، چنانچه، بطوريكه،  : عناصر پيونده-
اال و تا كه گاه ....هرگاه، كه، تا، و االه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ثال قل قل :هسته هاي دو قلو و چند قلو، مثالا

كرد تلفن برواگر حتماً ببينتو را او و و او را ببينتو حتما برواگر تلفن كرد
2هـ 1هـو 1هـو



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
)R i( ):Recursion(تكرار

ل:تكرار همپايه، مثال-1 ي پ ر ر
نهاد،« زمين روي را خود زنبيل بچه پسر بچه زنبيل خود را روي زمين نهاد،«پسر

1هـ 
بسته قرمز رنگي را بيرون آورد،

2 2هـ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اف ا اش ا ل ».دوباره زنبيل را برداشت و براه افتادا
4 3

:تكرار ناهمپايه، مثال-2
4هـ 3هـ

ل ي پ ر ر
.چون شما اصرار كرديد من گفتم كه آنرا برگردانند

1و 2و  هـ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اك ا ا ش ا ك تكرار هسته هميشه از نوع همپايه است،  :نكته

واما تكرار وابسته مي تواند از نوع همپايه و   ي مپ وع ز و مي ب و ر ر م
.ناهمپايه  هردو باشد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا ك ا :مثال از تكرار وابسته بصورت همپايهثال

ميرويم دريا كنار به باشد خوب هوا اگر و بيايد او اگر او بيايد و اگر هوا خوب باشد به كنار دريا مي رويماگر
ه1و 1و هـ+



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ظ ا ا :وضعيت وابسته ها از نظر توالي نسبت به هستها

ثابت1 وابستههاي وابسته هاي ثابت-1
قبل از هسته:وابسته هاي متغير-2 ير ي ب زو بل

بعد از هسته
بين هسته



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ثا ا ا ا :خصوصيات وابسته هاي ثابتخ

توالي آنها تغييرناپذير است و هميشه بعد از -1 ز1 ب مي و ت ير پ يير ه ي و
.هسته يا وابسته ديگري قرار مي گيرند

.هستند»كه«داراي عامل پيونده-2
بالفاصله-3 و است شديد آنها در وابستگي درجه درجه وابستگي در آنها شديد است و بالفاصله 3

به آنچه قبل از آنها است برمي گردند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
غ ا ا از :مثال از وابسته هاي متغيرثال

اگر تو خرجش را قبول كني او اين كار را :الف رف ر ين و ي بول ر رجش و ر
) وهـ(مي كند 

او اين كار را مي كند اگر تو خرجش را قبول :ب
)هـ و(كني  )و(ي

او اين كار را اگر تو خرجش را قبول كني : ج
)( )>و<هـ(مي كند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
آ خ ا ا ك ا ش انشعاب در تكرار همپايه رخ مي دهد و درآن  ا

ريقسمتي از ساختمان بند به قرينه حذف   ب ب ن م ز ي م
:مي شود، مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ك ظا ا دير يا زود بايد نظام كهنه اجتماعي  ا

بند( هردو )مشتركدر )مشترك در هردو بند(
وبرچيده شود برچي

و          
  جاي خود را به نظام نوي بدهد كه...



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
طال ا ا ا خ ك اگ اگر چند بند كه خود داراي روابط  :النه

رچداخلي هستند با هم جمع شوند و يكپارچه   پ ي و و جمع م ب ي
در شبكه روابط جمله وارد گردند، بر روي  

بوجود  )ل(هم مجموعه اي را بنام النه
.مي آورند.ميآورند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گ ال ا :مثال از النه گيريثال

ودكتر خودش نبود دستيارش مريض را ديد و برايش نسخه نوشت يش بر و ي ريضر رش ي بو ش و ر

+لل ل +



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ش خ ال ا ا ل ا اين جمله از اجتماع  : جمله خوشه اي

اين . جمله هاي هسته اي تشكيل مي شود و مي يل ي ي ين.جم
به يكديگر قالب  » يا«و » و«جمالت بوسيله 

.مي شوند
ان اخت ل و:ف ْ ْ[n+ه ])و(ه ])و (هـ [n+هـ و:فرمول ساختماني



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ن:مثال از جمله خوشه اي با حداقل ساختمان ل ب ي و ج ز ل

معموالً آنها از چنين طرحي استقبال نخواهند كرد
ه
اگرچه به نفع آنها باشد

هـ
و

و اگر فايده اين طرح را بطور عيني ثابت نكنيد 
و

.آنرا نخواهند پذيرفت
و

هـ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل فصل پنجمف

ساختمان بند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ :تعريف ساختمان بندف

يا يكگروه از كه فارس زبان از واحدي از زبان فارسي كه از يك گروه يا  واحدي
بيشتر ساخته شده باشد و خود در ساختمان 

.جمله بكار مي رود



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ :عناصر ساختماني بندا

ه)1 ال ند ؛)م(متم)2؛)م(م ؛)م(متمم)2؛)مس(مسند اليه)1
)د(ادات) 4؛)ا(اسناد)3 ()(()(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال گا اا گ ك كا ل محل كاركرد گروه اسمي  : جايگاه مسنداليه

)با يك استثناء( ي( )ب
محل كاركرد گروه اسمي:جايگاه متمم
محل كاركرد گروه فعلي: جايگاه اسناد
محل كاركرد گروه قيدي و  :جايگاه ادات

اسم گروه نيز گاهي نيز گروه اسميگاه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ ا :مثال از ساختمان بندثال

استخوشحالپروين1 .استخوشحالپروين-1
ا ممس

.بسيار خوب  است محصول زيتونامسال-2
اممس د



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ا ا ش ا :مالكهاي شناسايي مسنداليه و متممالك

مسنداليه؛2؛»را«وجود1 با اسناد مطابقه مطابقه اسناد با مسنداليه؛-2؛»را«وجود-1
:1مثالتوالي عناصر-3 ر ي لو

غريبه ها   او را    جناب سروان        مي ناميدند
اممس      م



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
2ثال :2مثال
داشتاتوموبيلرانندهايالف داشتاتوموبيلي راننده اي.الف

ا     ممس   

اتوموبيلي     راننده اي          داشت.ب
ا  ممس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
آ ا ا ك ل :فعل تركيبي و اجزاء آنف

شدن،:مثال سوار داشتن، احتياج كردن، باز باز كردن، احتياج داشتن، سوار شدن،  :مثال
فريب دادن

:اجزاء
قسمت غيرفعلي يا متمم.1
ناد2 ا ا ل ف ت ق قسمت فعلي  يا اسناد.2



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
كك ال اف ا ك ا ث ا باستثناي يك دسته از افعال تركيبي،  :نكته

ت.جزء غيرفعلي تمامي آنها قابل بسط است ب بل ه مي م ي ير .جز
:مثال

تو   او را    فريب سختي     دادي
امم ا         م   مس    م



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اخ ظ ا ا :انواع بند از نظر ساختا

مهين1 حتماً:بند بند اين اسناد جايگاه جايگاه اسناد اين بند حتما  :بند مهين-1
.اشغال مي شود

جايگاه اسناد اين بند اشغال  : بند كهين - 2
ش شثال(ن )ش )چشمم روشن: مثال(نمي شود



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ ل :فرمول ساختماني بند مهينف

(مس( (م) (ا)د ا)د) (م) (مس(
برد:1مثال برل

ا            
علي  كتاب را  برد  آنجا: 2مثال 

دمم ا ا      د  م   مس  



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا :دستگاههاي بندگا

پرسش1 امكانات:دستگاه كه شبكهاي شبكه اي كه امكانات  :دستگاه پرسشي-1
.مختلف پرسش را در بر مي گيرد

شبكه اي كه امكانات مختلف  : دستگاه متمم - 2
گ .متمم را در بر مي گيردا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق3 طا اگا كا ا ك ا ك ش شبكه اي كه امكانات  :دستگاه مطابقه-3

رمختلف رابطه بين مسنداليه و اسناد را  و ي م بين ب ر ف م
.در بر مي گيرد  



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ل ت ط االت د فا قش(ندها قشر  (بندهاي فارسي در باالترين سطح تحليل 

به دو ريز طبقه پرسشي و خبري تقسيم  )اول مل ر ي پر ز
.مي شوند

ش قه ط از ش ات كل ا دا داراي كلمات پرسشي، يا  :ريز طبقه پرسشي-
.آهنگ خيزان، يا هر دو ر ز

فاقد كلمات پرسشي و  : ريز طبقه خبري - 
افتان آهنگ اي داراي آهنگ افتاندا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ش ا :كلمات پرسشيكل

شامل كلماتي كه انتخاب آهنگ :دسته اول-1 بول1 ي م مل
:خيزان براي آنها اجباري است، مثال

»آيا، مگر، هيچ«آ
دوم-2 آهنگ:دسته انتخاب كه كلماتي شامل شامل كلماتي كه انتخاب آهنگ :دسته دوم2

خيزان يا افتان براي آنها اختياري است،



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:مثالثال

چگونه چه، ، ك .كجا، كي، چه، چگونهكجا،



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
شخ غ ا ال ا وجوه اخباري، التزامي و غير شخصي در بند  اخ

ي:پرسشي :پر
وجه اخباري

مي روي؟ - 1
آيا مي روي؟-2
ا؟3 ك د ك كي مي رود كجا؟-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا وجه التزاميال

بروم؟1 بروم؟-1
برومآيا بروم؟-2 ي
چي را چرا بدهم؟-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
شخ وجه غير شخصيغ

رفت؟1 شود م مي شود رفت؟-1
رآيا مي شود رفت؟-2 و ي ي
كي را كجا مي شود برد؟-3



فا زبان ساخت زبان فارسياخت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
نظ از فا ا :تقسيم بندي بندهاي فارسي از نظر متممتق

ريزدر قشر اول مي توان بندهاي فارسي را به دو ريز  و ب ر ي ر ي ب ن و مي ول ر ر
:طبقه تقسيم كرد

آ ريز طبقه اي كه افراد آن داراي متمم -الف
.هستند

.ريز طبقه اي كه افراد آن فاقد متمم هستند -ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
متمم يك :بندهاي يك متممي:بندهاي

تبندهاي داراي عالمت-1 ي ر ي ب
)كتاب را خريدم(شناخته -الف    

تركيبي) 2 ،ساده  )1:ناشناخته  - ب          
بندهاي بدون عالمت-2



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ اش ا ال :متمم هاي عالمت دار ناشناخته سادها

مرجع1 داراي بند خود در كه متممهاي متمم هايي كه در خود بند داراي مرجعي  -1
اين مرجع يا مسنداليه است، يا متمم  .هستند

.ديگري در همان بند
خ2 فاق ك ا متمم هايي كه فاقد مرجع در خود بند  -2

.هستند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
1ثال متمم بدون مرجع:1مثال

ندارم خبري او از من    از او    خبري   ندارممن
ا  مد  مس
متمم داراي مرجع:2مثال

ا گ انش او     دانشمند بزرگي     استا
اممس

)(
مس

)مرجع(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال متمم هاي بي عالمتا

اسمالف يكگروه از كه طبقهاي ريز ريز طبقه اي كه از يك گروه اسمي  -الف
،داراي مرجع در بند)1:تشكيل شده است

فاقد مرجع در بند )2               
ريز طبقه ضماير متصل مفعولي-ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
بندهاي دو متمميا

هستند حالت چهار داراي بندها :اين بندها داراي چهار حالت هستند:اين
ل:دو متمم، هردو بدون مرجع، مثال-1 رجع ون ب و ر م و

شما      او را     كتك مفصلي     زديد
ا م      مس        م



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ثال2 ال ا :دو متمم، هردو با مرجع مسنداليه، مثال-2
لباساو خوش شدخيل جلوهگر جلوه گر    شدخيلي خوش لباساو

ا   مممس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ثال3 ل ا :دو متمم، اولي مرجع دومي؛ مثال-3

كرد عصبان مرا او        مرا      عصباني     كرداو
مس       م            م           ا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل4 ا دو متمم، دومي مرجع اولي-4
كرديخرابشتو كرديخرابشتو
مم ام ا   م     م  مس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق طا دستگاه مطابقهگا

نظر از اسناد و مسنداليه ارتباط يعن مطابقه مطابقه يعني ارتباط مسنداليه و اسناد از نظر  -
شخص و عدد

دستگاه مطابقه شبكه ايست كه امكانات   - 
گ ا ط ا ا لف .مختلف اين رابطه را در بر مي گيردخ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اگ اسم:هسته گروه اسمي

:اسم:اسم
نانسان                      

جاندار-1
غير انسان             

بي جان-2



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا ا ا ا ق طا ا مثال از مطابقه براي اسامي بي جان و اسامي  ثال

نغير انسان ير
.برگها مي ريزند-الف-1

.برگها مي ريزد - ب
.گربه ها دعوا مي كنند-الف-2

تب تا ا نا ه گ .گربه ناراحت است-ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا ا ق :ريز طبقه جاندار انسانط

شخص1 رفتم«:اول رفتيم«؛»من »ما ».ما رفتيم«؛».من رفتم«: اول شخص-1
؛  ».جنابعالي فرموديد«: دوم شخص-2 ص يوم و ر ي ب ج
».شما گفتيد«؛».تو گفتي«
:  سوم شخص - 3
».نيستند/آقاي دكتر منزل نيست«آ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:مسنداليهال

اسم:ساده1 يكگروه شامل شامل يك گروه اسمي:ساده-1
.  شامل دو گروه اسمي يا بيشتر:تركيبي-2 يبي رر بي ي ي رو و ل

)  »يا«، »و«(اين گروهها يا با عوامل پيونده 
ا طف ا ان ش بهم قالب شده اند، يا بصورت عطف بيان در قال

.كنار هم قرار گرفته اند ر ر ر م ر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ال ا :مثال از مسنداليه سادهثال

است شده احاله دادسرا به امر .پرونده امر     به دادسرا   احاله    شده استپرونده
امدمس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ي زنج ، ك ت ه ندال م از :مثال از مسنداليه تركيبي، زنجيري:مثال

نخست وزير، وزير مسكن و وزير بهداشت آمدند

1              23
                                                            

مس                               ا                   



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا طف ك ال ا :مثال از مسنداليه تركيبي، عطف بيانثال

بود خواهيد فردا معلمان امروز دانشآموزان شما  دانش آموزان امروز  معلمان فردا  خواهيد بودشما
   12

ا ا    مس                              م           



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
: بند كهينك

اشغال اسناد جايگاه آن در كه است بندي است كه در آن جايگاه اسناد اشغال  بندي
.نشده باشد

شب       بخير ؛        به سالمت:     مثال 
مس            د                      د         



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ا :  انواع بند كهينا

در1 قرينه به محذوف عنصر داراي بندهاي بندهاي داراي عنصر محذوف به قرينه در -1
.بند مهين

انشعابي - الف
محاوره اي-ب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك ا ا(ا )ا ):ادامه(انواع بند كهين 

در2 قرينه به محذوف عامل بدون بندهاي بندهاي بدون عامل محذوف به قرينه در -2
اين بندها الزاماً با بند مهين .بند مهين

.همراه نيستند
ازالف نقش ا آن ك ا بندهايي كه در آنها نقش مس، م و د از -الف

.يكديگر باز شناخته مي شود و ي ز ب ر ي ي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا قش ا آ ك ا بندهايي كه در آنها نقش مس، م و د از -ب

.يكديگر شناخته نمي شود و مي ر ي .ي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا انش ك از :مثال از بند كهين انشعابيثال

رجمعيت ايران ساالنه به نسبت دو درصد اضافه « و بت ب ن ير يت جم
.و شايد هم بيش از دو درصد/ مي شود

:مثال از بند كهين محاوره اي
الف بگوينده گوينده گوينده بگوينده الف

.سينما           ديشب كجا رفتي؟



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا آ ا قش ك ا ا مثال از بندهايي كه نقش مس، م و ا در آنها  ثال

:مشخص مي شود و صمي :م
لطف شما زياد-2چشمم روشن-1

د            مس       مس     م      
آنها در ا و م نقشمس، كه بندهاي از مثال از بندهايي كه نقش مس، م و ا در آنها  مثال

:مشخص نمي شود
دوست عزيزم؛ اي روزگار شياه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
شش ل فصل ششمف

ساختمان گروه فعلي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ا گا ا ل ف گ ق طبقه گروه فعلي جايگاه اسناد را در بند  ط

.اشغال مي كند مي .ل
:عناصر ساختماني گروه فعلي

عنصر منفي ساز ) ن(
فعل ناقص)ق(
ل)غ( ف غ عنصر غير فعلي)غ(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گ)ف( ف يفعل واژگان)ف(
مجهول)ل( سازنده عنص عنصر سازنده مجهول)ل(
عنصر سازنده حالت)ح( ز)ح( ر

نه بايد برداشته شود:مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا ك ا اژگا ل ف ك يك فعل واژگاني است كه داراي  »ف«عنصر

:شكل مي باشد29 ميب29 :ل
شكل شامل صورتهايي كه صرف  25-الف

)مانند مضارع و ماضي(مي شوند
ف4 ك ا ت ل شا شكل شكل شامل صورتهايي كه صرف  4-ب

)مانند مصدر كوتاه و اسم مفعول(نمي شوند و ول(ي م و و )ر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا اژك ظ ا ل ف كل ا :ساختمان كلمه فعل از نظر واژكهاي سازندهاخ

)ت(ستاكحال2)پ(پيشوند1 )ت(ستاك حال -2)پ(پيشوند-1
عالمت ستاك -4)س(عامل سببي-3 ببي )س(ل

)پي(پي بندهاي فعلي  - 5)       گ(گذشته 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف كل ا اخ ا :مثال از ساختمان كلمه فعلثال

پتسگپ پتسگپي

1. mi par a:n  id   amp

2.             gof            t      øg
3. be      gu                      i



فا ا ساخت زبان فارسياخ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:پي بند

مصدر1 سازنده )رفتن(؛)an-(عامل )رفتن(؛)an-(عامل سازنده مصدر-1
)رفته(؛ )e-(عامل سازنده اسم مفعول-2 ول م ز )ر()(ل
)رفتي) (عضو 6داراي (ضماير متصل فاعلي  -3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال اك ا گا ا ك اژك قا )(ط و ) ت(طبقات واژكي كه جايگاههاي ستاك حال 

:را اشغال مي كنند)گ(عالمت ستاك گذشته ي ل
ستاك گذشته= مصدر منهاي عالمت مصدر  -1
ستاك گذشته منهاي عالمت ستاك گذشته      -2

)t/d/id/a:d:(± ستاك = تغييرات صوتي )/ / ي)/ و يير
حال 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ساخته ستاكگذشته از كه فعل غههاي صيغه هاي فعلي كه از ستاك گذشته ساخته  ص

:مي شوند
)خوردم() : MM(ماضي مطلق  - 1
)مي خوردم(:)ME(ماضي استمراري-2
ل3 ف )خ()EM(ا )خورده() :EM(اسم مفعول-3
استمراري-4 مفعول :EE(اسم خورده() )م )مي خورده() :EE(اسم مفعول استمراري-4



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اخ ال اك ا ك ل ف ا صيغه هاي فعلي كه از ستاك حال ساخته  غ

:مي شوند و :مي
)مي خورم(:)MZ(مضارع-الف
)بخورم( :)EL(التزامي  - ب
)بخور( :)AM(امر-ج



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ك)(ا ا ا فقط ق ط ا اين طبقه فقط داراي يك ): س(عامل سببي

است -n:a:عضو n:a: عضو است
پرانيدن/ دواندن؛ خوراندن و پراندن:مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف گ ا اخ :عناصر ساختماني گروه فعليا

(ن( (ق) (ل(ف)غ) )ح) )ح) (ل(ف )غ) (ق) (ن(
ري.پنج عنصر اختياري و يك عنصر اجباري- جب ر ي و ري ي ر ج پ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ف گ)(ا ا اخ در ساختمان گروه  )ن(عنصر سازنده منفي

:ي:فعلي
اين طبقه داراي يك عضو مي باشد كه داراي  

ne/na: دو گونه است
ف)ن(نثال ن ن)نف(؛ )نف(؛ )نفي(؛ نمي رود )نفي(؛ نرفت)نهي(نرو:مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ان اقاخ ت ا ا ناق ال 29اف  29افعال ناقص داراي تمام : »ق«عنصر ساختماني

.صورت صرفي نيستند ي ر و
:ريز طبقات افعال ناقص

آ آنهايي كه براي شخص و عدد صرف نمي شوند -1
بايد؛ مي توان)1ق( ن)ق( و ي ي ب

آنهايي كه براي شخص و عدد صرف مي شوند -2



س فا زبان ساخت زبان فارسيساخت
شخ ا ك ناق ال اف ق ريز طبقه افعال ناقصي كه براي شخص و عدد ط

:صرف مي شوند و ي ر
افعالي كه داراي صيغه هاي ماضي و حال هر  -1

تند؛ ه داشت)2ق(د داشتن): 2ق(دو هستند؛
لافعالي كه فقط داراي صيغه هاي حال هستند؛-2 ي ي ي ر ي
خواستن) : 3ق(



يساخت زبان فارسي ر ن زب



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اش ل لف ف ا ا ل ف ا بعنوان فعل معين همراه با فعل  :فعل داشتن

ريواژگان بكار مي رود و يك نوع استمراري   مر وع ي و ميرو ر ب ن ژ و
:مي سازد

دارم مي روم؛ داشتند مي رفتند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا خ ل لف ف ا ا ل ف ا بعنوان فعل معين همراه با فعل  :فعل خواستن

رواژگاني بكار مي رود و صورت آينده را   ي ور و ميرو ر ب ي ژ و
:مي سازد

خواهم رفت؛ خواهند رفت؛ كشته خواهد  
شدشد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف ل)غ(غ ف گ ا اخ :در ساختمان گروه فعلي)غ(عنصر غيرفعلي

نيست فعل جنس از عنصر اين .اين عنصر از جنس فعل نيست-
بتمامي عناصر غير فعلي به يك طبقه  - ي ب ي ير ر ي

.دستوري بسته تعلق دارند
بردنپيشآمدن؛ باز:مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ش)ل(ا شدن):ل(عنصر سازنده مجهول

:مثال:مثال
يگروه فعلي    رو
لف
شكش شدكشته

شودخورده ه وور



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اژگاشك ل ف ا :به عنوان فعل واژگانيشدن:نكته

)ف(ام )ف(ام
شدخوشحال  ل و
مي شودبيمار 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ا )(اخ بودن):ح(عنصر ساختماني حالت

بابودنوقت گيرد، قرار حالت جايگاه در در جايگاه حالت قرار گيرد، با بودنوقتي-
يك فعل واژگاني همراه مي شود و داراي  

.صورت مي باشد18
اشثال ف ف ا ف رفته ام ، رفته بودم، رفته باشم:مثال



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف گ ا :دستگاههاي گروه فعليگا

دستگاه سه فارس زبان فعل گروه در گروه فعلي زبان فارسي سه دستگاه  در
.همزمان وجود دارد



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف گ ك ا ش :دستگاه شماره يك گروه فعليگا

ايستا1 خود توانند:طبقه م طبقه اين افراد افراد اين طبقه مي توانند  :طبقه خود ايستا-1
.در جايگاه اسناد بند آزاد قرار گيرند

:طبقه ناخود ايستا - 2
ريز طبقه مصدر-1      

ل2 ف ا قه ط ز ريز طبقه اسم مفعول-2      



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق ط ا :مثال از ريزطبقه مصدرثال

كردن تنبيه را بخشبچه نيستثمر نيست ثمر بخش بچه را تنبيه كردن
اممس مس

)بند واژگون(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ل ف ا ق ط ا :مثال از ريزطبقه اسم مفعولثال

رفت1 نيامده هنوز .هنوز نيامده رفت-1
.بچه رنگ پريده روي صندلي نشسته بود-2 بو ي روي پري ر بچ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا خ ال اف ق :طبقه افعال خود ايستاط

شخص1 غير بندهاي:طبقه در افعال اين اين افعال در بندهايي  :طبقه غير شخصي-1
.ديده مي شوند كه فاقد مسنداليه هستند

:گروههاي اين طبقه از نظر وجه - 
)بتوان گفت(التزامي-الف



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا )ا(ال)1اخ )بايد ديد(حال)1:اخباري-ب

رفت(گذشته)2 شد )م )مي شد رفت(گذشته)2       



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا خ ال اف ق ا(ط )ا )ادامه:  (طبقه افعال خود ايستا

شخص2 طبقه:طبقه اين در كه گروههاي گروههايي كه در اين طبقه  : طبقه شخصي-2
قرار مي گيرند از سه دستگاه شخص، عدد و  

.وجه بطور همزمان انتخاب مي كنند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ال ا ا ش :انشعابات وجه التزاميا

مطلقالف التزام :وجه :وجه التزامي مطلق-الف
»بايد«بدون فعل كمكي)1         ي) ل ون يب ب
»بايد«با فعل كمكي)2        

بدون فعل  ) 1: وجه التزامي تركيبي - ب
ك دك كا ك ل ف ا د؛ ا »بايد«؛ با فعل كمكي»بايد«كمكي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
طل ا ال ا :مثال از وجه التزامي مطلقثال

بروم)1 بروم)1       
بايد بروم)2        بروم) ي ب

:مثال از وجه التزامي تركيبي
.بايد رفته باشم) 2رفته باشم؛) 1



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا اخ ا ا ش :انشعابات وجه اخباريا

آينده1 آينده.1
استمراري)2غيراستمراري؛)1:گذشته.2 ري) ر ري)ير ر
استمراري)2غير استمراري؛)1:حال.3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا غ :گذشته غيراستمراريگذش

ديديم:مطلقالف رفتم؛ رفتم؛ ديديم:مطلق-الف
رفته بودم؛ ديده بوديم:تركيبي-ب يبيب يمر بو ي م بو ر

))MM(ح) +EM(ف:فرمول ب(



فارسي زبان ساخت زبان فارسيساخت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا :گذشته استمراريگذش

رفتم)1:مطلقالف رفتم)2م م بايد بايد مي رفتم)2مي رفتم     )1:مطلق-الف
داشتم مي رفتم:تركيبي-ب يبيب مر ر ي م

))ME(ف) +MM( 2ق:فرمول ب(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ال ا ا ش :انشعابات حال يا مضارعا

استمراري1 ريزطبقه ريزطبقه استمراري.1
ريريزطبقه غيراستمراري.2 ر ير ب ريز



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا ق :ريزطبقه استمراريط

كالف روم:aت م دارم دارم مي روم: aتركيبي-الف
.مي رفته است:bتركيبي-ب يبيب يرر

))MZ(ح) +EE(ف:فرمول ب(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا غ ق :ريزطبقه غير استمراريط

بينم:مطلقالف م خورم؛ م مي خورم؛ مي بينم:مطلق-الف
خورده ام؛ ديده ام:تركيبي-ب يبيب مر ي م ور

))MZ(ح) +EM(ف:فرمول ب(



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
فعل گروه دو شماره :دستگاه شماره دو گروه فعلي:دستگاه

يداراي امكان مثبت و امكان منفي و ب
)».كشته نشد«: مثال(

: دستگاه شماره سه گروه فعلي
ا ل ل كا ا ا ثالا :مثال. داراي دو امكان معلوم و مجهول است

شد:مجهولكشت:معلوم كشته كشته شد: مجهولكشت:معلوم



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ف ل فصل هفتمف

ساختمان گروه اسمي



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا گ ا كاخ ا ا گ گروه اسمي از يك :ساختمان گروه اسمي

.كلمه يا بيشتر ساخته مي شود و مي ر بي ي .م
:عناصر ساختماني گروه اسمي

وابسته هاي پي رو     وابسته هاي پيشرو    هسته
رسش رسش

)ر(س)ش: (فرمول گروه اسمي ي ر ول سشر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اسم گروه ساختمان :مالك تشخيص عناصر ساختماني گروه اسمي:مالكتشخيصعناصر

ل:، مثال)e/ye(اضافه
اين يك  نشريه  دوستداران سازمان ملل

رسشش
اضافه:هسته آن از پس كه اي كلمه اولين اولين كلمه اي كه پس از آن اضافه :هسته

.قرار مي گيرد 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ش ا ا)ش(ا ا ا ا تعداد اين وابسته ها ):ش(وابسته هاي پيشرو 

:مي باشد، مثال4حداكثر ل4ر م :ميب
بيچارهِ-اين    يك    نفر    پير    زن    ِ

4        3       2      1      
ر       ش                       س           



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ش گا ا ك ا ق گ1ط ا ق قرار مي گيرد  1طبقه اي كه در جايگاه ش-

ت.شامل عناصر اسم و صفت است ت و م ر .مل
قرار مي گيرد  2طبقه اي كه در جايگاه ش-

:شامل چهار ريز طبقه است
ق1 ال2ط فا ق ط ريزطبقه صفات عالي-2ريزطبقه معدود-1
وصف-3 اعداد ريزطبقه ريزطبقه اعداد وصفي-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق4 ط 14ك عضوي14يك ريزطبقه -4



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
قرار  4و ش3طبقاتي كه در جايگاههاي ش-

زمي گيرند به ترتيب شامل عدد و افرادي از  ي ر و ل يب ر ب ير ي
عضو است،  7يك طبقه بسته اند كه داراي 

:مثال:ثال
دو     تا    دختر    بچهاين بچين ر و

  4 3 2       1      
ش                    س          



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا)(ا   5هر هسته مي تواند ):ر(وابسته هاي پي رو 

ل:ولبسته پي رو داشته باشد، مثال م ب پيرو ب :و
بوف كور معروف هدايت را كه به چند زبان 

)تجديد چاپ كرده اند(ترجمه شده است
)2(ف)1(ك)(ف )2ر(معروف –)1ر(كور–)س(بوف

)4ر(را–)3ر(هدايت ) 4ر(را–)3ر(هدايت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ش ا )(ك )5ر(كه به چند زبان ترجمه شده است 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا)1(اخ ا الً معموال از نوع اسم  ):1ر(عنصر ساختماني -

.ت.است
معموالً از نوع صفت  ):2ر(عنصر ساختماني -

.ارتباط محكمي ندارد)3ر(است و با عنصر 
ا از خا اش)2(ان ك ان ت مي تواند مكرر باشد،  )2ر(انتخاب از عناصر-



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
:مثالثال

مريم قرمز قشنگ بزرگ كتاب  بزرگ  قشنگ  قرمز  مريمكتاب
3ر  2ر2ر2ر   س

    123



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ان گا3اخ ا ا ك ا ق ط طبقه اي كه در اين جايگاه : 3عنصر ساختماني ر

:قرار مي گيرد به سه ريزطبقه تقسيم مي شود و ي م ز ر ي ر
)خودم ،كتابم/ ميز تحرير من(ريزطبقه ضمائر  -1
ريزطبقه اسم-2
يكعضوي؛-3 ريزطبقه /i/اي-يك /i/اي-يك ريزطبقه يك عضوي؛-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا4اخ »را«:4عنصر ساختماني ر

:مثال:مثال
مدختر    كوچك    او    را    ديدم ي ر و وچ ر

ا      4ر    3ر     2ر       س 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا گااخ ا ا ك ا ق ط طبقه اي كه در اين جايگاه  :5عنصر ساختماني ر

روقرار مي گيرد از نوع جمله، بند و يا گروه   ي و ب جم وع ز ير مي ر ر
:قيدي واژگون مرتبه است، مثال

...لباسهاي  نو  او  را  كه از مغازه سر پل خريده است
ر 5ر4ر3ر2س 5ر  4ر3ر2س     ر 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
گا قا ا گ از ا ت مي توان هم از گروههاي قيدي و 5ردر جايگاه -

:هم از بندهاي واژگون انتخاب كرد ر ب و م
انتقاد   منطقي  او  از كار دستگاه  كه در نوع خود 

است بخشيده اثر حسن بود .بي سابقه بود  حسن اثر بخشيده است.بيسابقه
)3ر(او – ) 2ر(منطقي – ) س(انتقاد

گا كا ق)1(از ا خ ن ك كه در نوع خود بي سابقه )1- 5ر(از كار دستگاه
)2-5ر(بود 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ك گ كا ا ا ا افا ا تتابع اضافات را مي توان با بكارگيري يك ا

ت:گروه قيدي شكست ي ي :رو
ِاستاد روانشناسي ِ دانشكده ادبيات  :مثال

دانشگاه تهران
انشگا ات ا انشك ا انش ا استاد روانشناسي در دانشكده ادبيات دانشگاه ا

قيدي   گروه                               تهران     رر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
):س(عنصر ساختماني هسته ي )س(ر

:اين عنصر معموالً از مقوله اسم است؛ مثال
او1 ادر ب ين بزرگت بزرگترين  برادر    او-1

3س     ر2ش سش
رفتن   تو   صالح   نيست-2

    3س  ر3
             

ا   مس        م          
         



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا گ ا :دستگاههاي گروه اسميگا

جمع(عدد1 و )مفرد )مفرد و جمع(عدد-1
)اول شخص، دوم شخص، سوم شخص(شخص-2 ص(ص وم ص وم ص )ول
شناختگي-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا ا كا ا ا ا گ اخ ش دستگاه شناختگي داراي سه امكان است و با  گا

:دستگاه شخص برخورد دارد ر ور بر :ص
)معرفه(شناخته-1
)نكره(ناشناخته  - 2
جنس-3



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا گ ا ا :تكرار همپايه در گروه اسميك

عامل كمك با توانند م هستهها و وابسته ها و هسته ها مي توانند با كمك عامل  وابستهها
:گسترش يابند، مثال»يا«و»و«پيونده

پست  و  تلگراف  و  تلفن  كشور
3س           س          س        ر3

1              2            3                 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ش ل فصل هشتمف

دي ق گ ان ساختمان گروه قيدياخت
++

نهم فصل نهمفصل
كلمه ساختمان كلمهساختمان



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق گ ا اخ اف گ ا اين گروه از  :تعريف ساختماني گروه قيدي

ييك كلمه يا بيشتر ساخته مي شود و جايگاه   ج و و مي ر بي ي م ي
:را در بند اشغال مي كند، مثال) د(ادات 

مرد مجروح در اثر خونريزي درگذشت

ادمس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ق ا گ ق :طبقه بندي گروههاي قيديط

عالمتصوري1 بدون گروههاي گروههاي بدون عالمت صوري-1
وريگروههاي با عالمت صوري-2 ب ي ه رو



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ق ا :گروههاي قيدي بدون عالمت صوريگ

واژگان1 باز هنوز،(ريزطبقه هميشه، مانند مانند هميشه، هنوز،  (ريزطبقه باز واژگاني-1
)بارها، چطور، خير

مانند اگر، وقتيكه،  (ريزطبقه بسته دستوري  - 2
انك ا )اما، چنانكه)ا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ال ا ق ا :گروههاي قيدي با عالمت صوريگ

تنوين1 زباناً(داراي احياناً، اتفاقاً، )مانند )مانند اتفاقا، احيانا، زبانا(داراي تنوين -1
:داراي حرف اضافه-2 ر ي ر



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا ف ا ق گ ا ساختمان گروه قيدي با حرف اضافهاخ

اسم(دنبالهپيوند )گروه )گروه اسمي(دنبالهپيوند
)رابطه+ (حرف اضافه ب(ر )ر

)ر(س )ش(يا                                   
حرف اضافه) + رابطه( 



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا ف ا ق گ ا :مثال از گروه قيدي با حرف اضافهثال

120شمارهنامهبهعطف 120شماره نامهبه      عطف
2رسرابطه   حرف اضافه ر ب رسر

دنبالهپيوند



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا ف ا ق گ ا گ ا :مثالهاي ديگر از گروه قيدي با حرف اضافهثال

گذشته؛/در دولت؛/بهسال ضرر ضرر دولت؛/بهسال گذشته؛/در
كارهاي نيك؛/كمك رساني؛ در نتيجه/براي ي يجبر ر ي ير ي ر

گزارشهاي رسيده؛/به دنبال
.چشم او/ دور از



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا :حروف اضافهف

كه1 مانند»اضافه«حروف پذيرند، نم نمي پذيرند، مانند  »اضافه«حروفي كه-1
»از، با، بر، در«

مي پذيرند؛ مانند  » اضافه«حروفي كه  - 2
ش ا ك ا »براي، كنار، بدون، پشت«



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
اف ا ف ا ا ق ا :گروههاي قيدي داراي حرف اضافهگ

مثال1 :ناگسيخته، :ناگسيخته، مثال-1
ممن به كسي كه اين كار را كرده است  مديون هستم و ر ن ي ن

ا   مدمس



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ثال2 خ گ :گسيخته، مثال-2

است كرده را كار اين كه هستم مديون كسي به من به كسي مديون هستم كه اين كار را كرده استمن
ا  م          مس  

د   



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
توانند م ز ن اسم وههاي گ از اري ب بسياري از گروههاي اسمي نيز مي توانند  -

:جايگاه ادات را اشغال كنند
برخي از اعضاي ريزطبقه صفت-1
ان2 ز نا نظ از كه ا اي ه گ گروههاي اسمي كه از نظر معنا بر زمان  -2

داللت مي كنند
مكان گروههاي اسمي كه از نظر معنا بر-3

ميكنند .داللت مي كنند.داللت



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
كل ان اخ ف ازت ك ا ا كل كلمه واحدي است كه از :تعريف ساختماني كلمه

در قشر  . يك واژك يا بيشتر ساخته شده است رر
:عنصر است 3اول تجزيه كلمه مركب از 

ن ناش پسوندپايهپيشوند 
پسپاپ  پسپپ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
كل ا اخ ل :فرمول ساختماني كلمهف

)ا)پ س(پپ( )پس(پـا)پ(
)چرخه(      - +چرخ:1مثال )چر(ِچرخل

پس         پا     
)( )پرخاشگري(اي+  گر+  پرخاش:2مثال

2پس1پسپا 2پس  1پس پا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
3ثال :3مثال
دري(اي+در+پرده )پرده )پرده  دري(اي  +در+ پرده

پس2پا    1پا پسپپ
)جامعه شناسي(اي+ شناس+جامعه



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
4ثال :4مثال

)بيقراري(اي+قرار+ب )بيقراري(اي  +قرار+ بي
پس     پا    پ پسپپ
)ناشنوا(آ+شنو+نا



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
لثال ف كل كلمه فعل:5مثال

دوانيدي(اي+ايد+ان+دو+م )م )مي دوانيدي(  اي+  ايد+  ان+دو+ مي
3پس  2پس  1پسپا   پ پسپسپسپپ



فارس زبان ساخت زبان فارسيساخت
ا6ثال ا آ ا ا ك ا اكل با هم  » و«كلماتي كه اجزاء آنها با:6مثال

:تركيب مي شوند و مي يب :ر
و شو+ت+ شس

           پس      پا
2پا   1پا




