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  قواعد ترکیب: فصل اول

ها را به شکل صحیح در کنار یکدیگر بیاوریم، قواعد  کنند تا واج به قواعدي که به ما کمک می: قواعد واجی

  .)شود ها می مانع اجتماع نادرست واج. (واجی گویند

  .شوندهستند بدون مصوت پشت سر هم تکرار نمی) قریب المخرج(هایی که داراي واجگاه مشترك  واج :نکته

/ش/، / چ/  / پ/، / ب/

  .گویند شود، هجا می به مقدار آوایی که با یکبار باز و بسته شدن دهان تولید می ):بخش(هجا

  

  تک هجایی  گل   ال  الله

  

  له  

  :الگوهاي هجایی رایج در زبان فارسی

...که ، به ،     مصوت+ صامت -1

...سر ، در ،       صامت + مصوت + صامت - 2

...کاشت ، داشت ،     صامت + صامت + مصوت + صامت - 3

اي با مصوت شروع  هیچ کلمه - 3. آیند دو مصوت پشت سرهم نمی - 2. آیند دو صامت اول کلمه نمی - 1 :نکته

  .نمی شود

  .الگوي هجایی بهارستان را بنویسید: مثال

  

  م+ ص   ب   

  م+ ص   ها    بهارستان

ص+ م + ص   رس  

  ص+ م + ص    تان   

  

  .کنیم خوانیم تعیین می در تعیین واج و الگوي هجایی، کلمه را همان گونه که می :نکته

  

  م+ ص   خا   ص+ م + ص   خیش   

  خواهر    خویشتن 

  ص+ م + هر             ص   ص + م + ص   تن   
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  .شوند، همزه آغازین دارند شروع می) الف(تمام کلماتی که با  :نکته

هاي اسمی، فعلی و  ها، گروه کنند تا از ترکیب تکواژ یا واژه به قواعدي که به ما کمک می :نشینی قواعد هم

  .قیدي بسازیم

  )غلط(   زبان فارسی کتاب 

  )صحیح(    کتاب زبان فارسی

کنند تا جمالتی بسازیم که از نظر دستوري درست  به قواعدي که به ما کمک می ):دستوري(قواعد نحوي 

  . باشد

)غلط.  (علی با حسن به مدرسه رفتند         )غلط.  (در آینه دیدم من، من را  

  )صحیح.  (علی و حسن به مدرسه رفتند         )صحیح.  (من، خودم را در آینه دیدم  

  )صحیح.  (علی با حسن به مدرسه رفت                 

  .کنند تا جمالت با معنا بسازیم به قواعدي که به ما کمک می :قواعد معنایی

  )غلط.  (کیفم با دلخوري رفت  )غلط.  (مان آبی را نشاندپرنده آس

  )صحیح.  (دوستم با دلخوري رفت  )صحیح.  (پرنده آسمان آبی را طی کرد

  .اي را در جایگاه خودش بکار ببریم کنند تا هرجمله به قواعدي که به ما کمک می :قواعد کاربردي

  .بسیار گرسنه هستم: علی

  .هوا سرد است: محمد

  .و تست مهم استبراي کنکور . در هر کلمه به جاي هر هجا یک مصوت قرار دارد :نکته

  

  


