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1د رنامه فارسی و نگارش 

 فارسی و نگارش درسنامه

 

 

ستیم که واژه شکیل می ونداز یک یا چند  وندیهای پیش از این دان ساخت یک واژهت سوند شوند. گاهی در  شتق از پ «   چی»ی م

است مانند: شکارچی، قهوه« اسم اسم + پسوند چی »ها ت. الگوی ساخت این واژهشود که بیانگر حرفه و شغل اساستفاده می

 چی.چی، پستچی، تماشاچی، تلفنچی، معدن

 
 ی زیر توجّه کنید:به دو جمله

 الف( کودکان با صدای بلند به تکرار درس خویش پرداختند.

 ستاده بود، زیر نظر داشتم.حرکت بر جای خویش ایب( معلّم را که بی

 هریک از جمالت باال مفهومی کامل دارند و برای رساندن منظور به هیچ جزء دیگری نیازمند نیستند.

 این دو جمله، مستقل هستند.

ست که آن را جمله« الف»ی جمله ساده میدارای یک فعل ا ستقلّ  ی را که بیش از یک فعل دارد، جمله« ب»ی خوانند و جملهی م

 نامند.غیر ساده )مرکّب( می

 
ی غیر ساده که شود. بخشی از جملهی وابسته تشکیل میی هسته و یک یا چند جملهی غیر ساده)مرکّب(، معموالً از یک جملهجمله

 ساز ندارد، هسته است.ی وابسته است و بخشی که پیوند وابستهدارد، جمله« سازحرف پیوند وابسته»

 ...«که که، در صورتیکه، زیرا که، هنگامیکه، به طوریکه، تا، چون، اگر، زیرا، برای این»اند از: ز عبارتساپیوندهای وابسته

ساختمان جمله« که»  ساده، بیش از همهدر  ستههای غیر  ساز کاربرد دارد و گاهی وجود آن اختیاری ی پیوندهای واب

 است.

 مختلف کار آسانی است.های بازی کردن در نقش   ( که)    نکنیدخیال

 ی وابستهی هسته     پیوند                                جملهجمله    

 ساز            وابسته               

 بنابراین:

 ای است که دارای یک یا چند وابسته است.ی هسته: جملهجمله

 ساز باشد.ای است که دارای پیوند وابستهی وابسته: جملهجمله

ساده، هیچ یک از دو جملهدر جمله  ستهی غیر  سته و واب ستند و در واقع جزئی از یک واحد ، جملهی ه ستقل نی ی م

 رند.تبزرگ

 آوردلی به دست ،    توانی    تا 

 ّ

 ّ
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 ی هستهجمله        ی وابسته   جمله  وند   یپ

 سازوابسته 

 

 ک رودیبه سالی دجله گردد خش باران به کوهستان نبارد اگر 
 ی هستهجمله                                                                                                                          ی وابسته   جمله               پیوند  
 سازوابسته

 

 .آیندفریدون گرد میبه زودی بر کاوه و ، از خودکامگی ضحاک به جان آمده بودند   که مردم 
                                                                                        ی وابسته   جمله                                                        پیوند                     

 سازوابسته                

 ی هستهجمله                                                                                              

 .کوشی استبختی در گرو سختخوش زیرا که کوش باشیمباید سخت 
 وابستهی جمله                                      پیوند                     هستهی جمله                       

 سازوابسته                                                             
 

ی وابسته ی هسته یا پس از آن بیاید و گاه جملهتواند پیش از جملهی وابسته مید که جملهندههای باال نشان میمثال 

 آید.ی هسته میدر میان جمله

 

ساز هستند و پایهشود؛ چون این پیوندها همی غیر ساده ساخته نمیدو جمله بیاید، جمله بین« امّا، ولی، و، یا»اگر یکی از پیوندهای 

 سازند.های ساده میجمله

 نامیم.پایه( میهای ساده )همپیوندند، جملهساز به هم میپایههایی را که با پیوندهای همجمله

 ی دیگر نیست. اند و هیچ یک جزئی از جملهساز به هم مربوط شدهپایههای مستقلّی هستند که با پیوند همی ساده: جملههاجمله

 .ی مرگ و نیستی به هر طرف چیرهسایه وصحرا خاموش بود  

 سازپیوند هم پایه                 

 عطف است نه ربط.« واو»در ترکیب مرگ و نیستی، « و»نکته: 

 دهد.دانسته نمی امّاگذشت چنان میفرات هم 

 سازپیوند هم پایه                                   
 

 گیرند.هنری یاد می ایخوانند در اوقات فراغت کتاب می 

 سازپیوند هم پایه                                                   
 

 او را ندیدم. ولیدر میان میهمانان جستجو کردم  

 سازپیوند هم پایه                                               

شکل مفرد آن ستن در  ست که هنگام جمع ب ّسر: جمعی ا صهها تغییراتی ایجاد میجمع مک شخّ ّصی شود و هیچ عالمت و م های خا

 ندارند و مخصوص کلمات عربی است. 
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 معنا مفرد جمع مکسّر

 احکام

 شهود

 نصایح

 نفوس

 حکم

 شاهد

 نصیحت

 نَفس

 فرمان

 گواه

 پند، اندرز

 روح، روان جان،

 

 

 
ی ما گشود. این انقالب که از فرهنگ پربار اسالمی انقالب اسالمی ایران، فصلی تازه در شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه

 گیرد، تأثیری ژرف بر ادبیات ایران داشته است.الهام می

 اند از:دوره عبارت مضامین موجود در آثار شاعران و نویسندگان این

 دعوت به مبارزه و جهاد با دشمنان و ستمگران -1

 تکریم و تجلیل از شهید و شهادت -2

 عشق به والیت و اهل بیت -3

 ی عظیم عاشوراطرح حماسه -4

 دعوت به وحدت و همدلی -5

 انتظار موعود. -6

ملّی و تاریخی فراوان  گیری از آیات و روایات و نمادهای دینی –رههای این دوره، نگاه تازه به انسان و جهان و بهها و سرودهدر نوشته

 است.

 

 آنان  ،ی نویسندههای نبرد است که بنا به گفتهدر صحنه ظلم ستیز و پایداری آنان های رزمندگانها و دالوریاین درس بیانگر رشادت

 سازند.  دهند و تاریخ بشریّت را میا از بنیان تغییر میری هستند که انسان امروز داران آن تحوّل عظیممجاهدان راه خدا و علم

 در شعر دکتر شفیعی کدکنی ن

 تاریخ ادبیات

صدیق گزی فکّه( از خدمتدر منطقه شهادت 1372 – )متولد 1326شههد سیدهه سیی آوههیی    یی اران 

سالمی ایران، فیلم سردبیر مجلهانقالب ا سوره بود. از آثار او میساز و  های توان به مجموعه برنامهی 

 اشاره کرد.« سراب»و « حقیقت، روایت فتح، هاخان گزیده»تلویزیونی 

 تفاوتی تأکید شده است. یز بر پرهیز از سکون و رکود و بی
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