درس بىست وچهارم

ساختمان واژه ()3
تا اىنجا واژه هاى مرکّب و مشتق را شناختىم و آموختىم که بخش م ّهمى از واژه هاى
موردنىاز در زبان فارسى از راه مرکّب سازى و مشتق سازى تأمىن مى شود.
توجه به نکات زىر ضرورى است.
در مورد واژه هاى غىرساده ّ
 )1بعضى از واژه هاى غىرساده که به عنوان صفت مى آىند ،گاهى نىز به عنوان قىد در
جمله به کار مى روند؛ بنابراىن ،در شمار صفت هاى مشترک با قىدند :ناخواسته ،بى ادبانه،
شجاعانه.
 )2مــرز مىان اسم و صفت در واژه هـاى غىرساده گاهى مبهم است .در واقع ،بــرخى
از واژه هاى حاصل را مى توان اسم ىا صفت دانست؛ مثل :زرگر ،آموزگار ،دانشجو.
اىن موضوع ح ّتى در مورد پاره اى از واژه هاى ساده نىز صدق مى کند ،واژه هاى
ساده «مسلمان و مرد» از اىن قبىل هستند .براى تشخىص دقىق نوع کلمه ،باىد به کاربرد
ٔ
توجه کرد.
آن در جمله ّ
غىرساده فارسى تنها به آنچه در اىن درس ها آمده محدود نمى شوند ّاما
 )3واژه هاى
ٔ
غىرفعال و کم کاربرد خوددارى
در اینجا از آوردن نمونه هاىى از وندهاى تارىخى و وندهاى
ّ
شده است.
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بخش دىگرى از واژه هاى غىرساده ،واژه هاى مشتق ــ مرکّب اند که معموال ً به دو
شکل کلّى زىر مى آىند:
واژه مشتق ــ مرکّب تبدىل خواهند
 )1اگر به واژه هاى مرکّب ،وند افزوده شود ،به ٔ
شد :جوان مرد ← جوان مردى ،ناجوان مرد
واژه مشتق ـ مرکّب تبدىل
واژه مشتق ،ىک تکواژ آزاد اضافه شود ،آن نىز به ٔ
 )2اگر به ٔ
خواهد شد :دانش  +جو ← دانشجو
ساختمان برخى از واژه هاى مشتق ـ مرکّب چنىن است:
 )1وند  +صفت مرکّب ← صفت :ناجوان مرد ،ناخودآگاه ،ناخوشاىند
 )2صفت مرکّب /مشتق ــ مرکّب  +وند ← اسم:
کارشناسى ،کارآموزى ،خودخواهى ،کتابفروشى،
دانش پژوهى ،دانشجوىى ،زىاده خواهى
اسم نوىسى ،دست بوسى ،آشتى کنان،
 )3اسم  +بن  +وند ← اسم:
آىنه بندان ،سربازگىرى
 )4بن  +وند  +بن ← صفت 	 :دانشجو ،دانش آموز ،دانش پژوه
داد و ستد ،خرىد و فروش ،زد و خورد،
 ) 5بن  +وند  +بن ← اسم:
زد و بند ،نشست و برخاست ،گفت وگو،
پخت و پـز ،گىر و دار ،رفت و آمد ،پرس و جو

کنىد.

الىت
ّ
فع ّ
درباره ساختمان آنها گفت وگو
شماره  5سه نوع اند.
اسم هاى
غىرساده
ٔ
ٔ
ٔ

 ) 6صفت  +اسم  +وند ← اسم/صفت /قىد :هزار تــومانـى ،دوبىتى ،ىک طــرفه،
شش ماهه ،ىک شبه،هرروزه ،هرساله 	 ،
                                       	
هىچ کاره،سه پاىه
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دانشسرا ،دانشنامه
 )7اسم مشتق  +اسم ← اسم:
خدانشناس ،زبان نفهم ،حقوق بگىر
 ) 8اسم  +وند  +بن ← صفت:
 )9اسم  +وند  +اسم ← اسم /قىد /صفت					 :
سراسر ،سرتا پا،دوشادوش ،دست به دست،
ِ
تختخـوابِ ،
رختخـواب،ماالمال،قدمبهقدم،
گوش بهزنگ ،شانه بهسر ،دستبهعصا ،رنگ
به رنگ ،کشت و کشتار ،آموزش وپرورش،
روبهرو ،قلمبهدست.
الىت
ّ
فع ّ
شماره  9را با استفاده از مالک هاى نحوى در
نوع دستورى واژه هاى
ٔ
جمله تعىىن کنىد.
ىادآورى:
برخى از واژه هاى مشتق بىش از ىک وند دارند:
ناهماهنگى ،ناراحتى ،بى نظمى ،ناشکىبا ،ناىافتنى ،نخواندنى ،نسنجىده ،بى ادبى،
مسئولىتى ،همکارى ،ناشنواىى ،ستاىشگرى،
هماوازى ،کشتارگاه ،ناشکرى ،دانشگاه ،بى
ّ
توانگرى ،نابىناىى ،ناخوانا ،همراهى.
الىت
ّ
فع ّ
نوع دستورى واژه هاى مشتق باال را تعىىن کنىد.
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ز� تو�ر

خودآزماىى

تهىه کنىد.
)1
درباره ىکى از موضوعات زىر ،صورت جلسه اى ّ
ٔ

درباره چگونگى شرکت در مسابقات استانى
نشست با اعضاى تىم ورزشى مدرسه
ٔ
درباره اجراى شب شعر
نشست با اعضاى انجمن ادبى مدرسه
ٔ
درباره شرکت در مسابقات حفظ و قرائت قرآن
نشست با اعضاى ستاد تربىتى دبىرستان
ٔ
درباره چگونگى اجراى طرح شهردار مدرسه.
نشست با نماىندگان کالس ها
ٔ

کلمه غىرساده (مشتق ،مشتق ــ مرکّب و مرکّب) بسازىد.
واژه «فرهنگ» سه ٔ
 )2با ٔ
 )3براى هرىک از فراىندهاى واجى (کاهش ،افزاىش ،ابدال و ادغام) نمونه اى ذکر کنىد.
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الهى!
الـهـى بـه مـستـان مـىـخـانـه ات
بـه ُد ردى ِ
ـج ٔـه کـبـرىـا
کــش ل ُ ّ
به ُد ّرى که عرش است او را صدف
ِ
بـه ِ
خـىزان عـشق
نـور ِدل صـبـح
ِ
ِ
سـرمـسـت آگــاه دل
رنـدان
بـه
کـه خـاکـم ِگـل از آب انـگور کن
خــدا را بــه جــان خـرابـاتـىـان
مـىـخـانـه وحـدتـم راه ده
بـه
ٔ

بـه عـقل آفـرىـنـان دىـوانـه ات
کـه آمـد بـه شـأنش فـرود ِانَّمـا
به
سـاقـى کـوثـر بـه شـاه نجـف
ّ
ِ
گـرىـزان عـشق
انده
ز شادى به ُ
کـه هـرگـز نـرفـتـنـد جـز راه دل
سـراپـاى مـن آتـش طـور کـن
ِ
تـهـمـت هسـتـى ام وا رهـان
کـزىن
ِ
ِ
جــان آگــاه ده
دل زنـــده و
الدىن آرتىمانى (قرن دهم)
رضى ّ
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