
یا انمت و یادت زیباست         خدا

                                                                                      بویند می را  داهنت

 " دارم دوستت"  باشی گفته مبادا       
 ... بویند می را  دلت      
 را  عشقو                                                                            نانزنی  است رغیبی روزگارِ      

 راهبند تیرک کنار        
 زنند می اتزیاهن        

 .....کرد باید نهان خاهن پستوی رد را  عشق



 

  روفـــــــــح            

 هایی گروه ویا ها واژه یا تکواژها نماها نقش یا ها حرف

  ندارند مستقلی معنی تنهایی به معموال که هستند 

 ،اه واژه بین پیوند) فارسی دردستورزبان وکارکردشان

  ها واژه بین دادن نسبت وهمچنین ها ،جمله ها گروه

  جمالت در کلمات نقش کردن مشخص ،ویا وجمالت

 (باشد می

  حروف گفت تر ساده زبانی به توان می همچنین

 ندارند معنی تنهایی به که هستند ای وابسته های واژه

 معنا دیگر وعبارات کلمات با کردن همراهی وبراثر 

 کنند می پیدا 

  اسامی این با فارسی زبانهای دردستور را حروف

 برند می نام هم

 " ،نشانه نما،ساختمانی ،نقش دستوری کلمات"

 

 



 

  بین فارسی دردستوزبان حروف انواع درمورد

  هست اختالف حدی تا هم دستور نظران صاحب

 توان می کرد ذکر کلی صورت به توان می نچهآ اما

 .کرد بندی تقسیم چنین را حروف انواع 

  حروف انواع
 پیوند یا ربط های حرف- الف

  اضافه های حرف-ب

 نشانه های حرف-ج
 

  از حدی تا ششم درفارسی امسال بزرگوار همکاران

 به را مواردی ربط های نشانه یا ربط حروف

  است ذکرکرده درتمرینات ساده زبانی 

  ایه نشانه گفته ربط حروف جای به ششم درفارسی: نکته

  حروف ازاسامی یکی کردم عرض بنده که ربط

 باشد می نشانه همان دردستورزبان



 

 ( ربط حروف) ربط های نشانه تعریف

  یا واژه دو که باشد می ای واژه پیوند یا ربط حرف

  دهد می پیوند هم به را وجمله دوعبارت

  باعث ایند می ها واژه دربین وقتی ربط های نشانه

  هنگامی ویا سازند نقش وهم پایه هم هارا نآ شوند می

 ی وابسته را جمالت نوعی به یندآ می دوجمله دربین که

 سازند می هم 

  ربط حروف ساختمان

  ساده- الف

  مرکب-ب

 دارند ساده ساختمانی که هستند حروفی ساده ربط حروف

 باشد می موجود ربط حرف فقط نهاآ درساختمان یعنی 

 : ساده ربط ازحروف مثالهای

 ،یا،تا،چون،چه ،هم ،و،نیز،ولی که

 ،خواه،اگر،اما،ولی،زیرا،لیکن،نه،پس،

 



 

 : مرکب ربط حروف

 هایی واژه ربط ازحرف جدا خود درساختمان حروف این

  واضافه ربط حرف ازترکیب مثال دارد وجود هم دیگری 

 شوند می ساخته

 : مثال

 ، ،درنتیجه که ،چون ل،چنانکههرحا ،به که جایی تا

 ...که ،اکنون ،بنابراین آنکه شرط ،به که وقتی

 

 وانواع درتعاریف اینجا تا بنده نچهآ بزرگوار همکاران

 بزرگواران شما اطالع بیشترمحض کردم عرض حروف 

 که ومثالها جمالت در بیشتر ششم ی درپایه باشد می 

  بیشتر را موزانآ دانش کرد خواهم عرض مواردی 

  دردستورزبان حروف وتاثیر ایگاهوج نقش متوجه

 کرد خواهیم فارسی

 

  ساده مثالهایی با توضیح



  دیدم پارک در را کارو و سارا

  است آمده کارو و سارا بین که(و) ربط حرف دراینجا

 است ساخته نقش وهم همپایه نهاراآ

  است بازی تو دفتر و من کتاب_ 

 ی همپایه را من کتاب ترکیب(و) ربط حرف هم اراینجد

 هردوترکیب مثال دراین که است توکرده دفتر ترکیب 

 باشند می مسندالیه 

 آمد ازمدرسه او و رفتم خانه به من_  

 همپایه را دوجمله این(و) ربط حرف هم ادراینج

 است ساخته 

  بنویسم که برداشتم میز ازروی را کاغذ_ 

  به را بنویسم ی جمله( که) ربط حرف مثال دراین

  وابسته -برداشتم میز ازروی را کاغذ - اولی ی جمله

 است کرده

  ازحروف تعدادی درمورد نکاتی

 "تا"

  ربط حرف باشد که زمانی و که وقتی معنی به اگر تا



  است

  خوابم نمی نخوانم خوب را درس تا_ 

  دهم می شمارا بدهی حتما ند داد را حقوق تا_ 

  دباش باش ،مواظب باش مراقب معنی به اگر تا:  نکته

  است جمله بهوش نیست ربط حرف

 : مثال

  نخوری غم تو تا گفت کسان نیک روز به

 است آرزومند تو روز به که کسا بسا

 باش مراقبو مبادا معنی به تا ودراینجا

 باشد می جمله وشبه است 

 نشان راومکان  زمان وانتهای ابتدا هرگاه: تا

 باشد می اضافه وحرف نیست ربط حرف دهد

 شود خدا نور همه سرت تا پای از

  ندا قران زند می قیامت تا

 است اضافه وحرف باشد نمی ربط حرف تا دومثال دراین

 



  

 ( که) ربط حرف درمورد نکاتی

  هب یا وابسته را دوجمله که است ربط حرف وقتی که

 دهد پیوند هم

 دارد جالبی شتسرگذ دیدی که مردی

  داریم دوجمله دراینجا

 دیدی که مردی

 دارد جالبی سرگذشت

 است کرده ووابسته داده پیوند نهاراآ که و

  نستانم هیچ به سلیمان نگین آن من_ 

 باشد اهرمن دست او بر گاه که

 باشد می ربط حرف هم دراینجا که

  یایدب تفضیلی صفت بعداز«  که» اگر اما**

 باشد می اضافه حرفو دهد می از معنی



 ربط نه 

  جنگ که به صلح من نزد به

  بهتر معنی به به دراینجا

 باشد می اضافه حرفو دهد می از معنی که

 دیگر مثالی

 ببند رستم دست برو گفتت که

 بلند چرخ دست مرا نبندد
 مثال دراین چون نیست ربط حرف(که) هم دراینحا

 دارد فاعلی نقشو باشد می پرسشی ضمیر 

 (چون) درمورد نکاتی

 و که وقتی وهمچنین ،اگر هرگاه معنی به اگر چون

 است ربط حرف باشد که همین

 دیدم را موزگارمآ رسیدم مدرسه به چون

 باشد ومانند مثل معنی به اگر چون : نکته



 باشد می اضافه حرفو نیست ربط حرف 

 

 نگارش کتاب ششم فارسی بررسی با بزرگوار همکاران

  ربط ازحروف تعدادی درکتاب که شویم می متوجه 

  درمثالهای حدی وتا ذکرکرده را نگارشی های نشانه یا

  است داده توضیحاتی درجمالت کاربردشان درمورد ساده

 درمثالهایی را( اگر،تا ، ،اگرچه بنابراین) درکتاب مثال

 ذکرکردم تدریس دراین بنده نچهآ پس است داده توضیح 

 باشد می بزرگواران شما اطالع محض فقط قسمتی

  راه بهترین اما ندارد ضرورتی درکالس نآ موزشوآ 

  کردن واستفاده وردنآ حروف این اموزش برای

 برای مثالهای دراین که باشد می ساده ازمثالهای

 معنی درچه حروف این بدهیم توضیح موزانا دانش 

 باشد می چه نهاآ نقش و اند کاررفته به 

  اضافه حروف درمورد نکاتی

 اسمی گروه که است ای واژه ساز متمم یا اضافه حرف

 کند دیگرمی ی کلمه ومتمم وابسته را اسمی یا 



 متممی نقش اضافه حروف کنم عرض ساده زبانی به

 داد خواهند کلمات به 

 شاید که کردم رضع حروف بحث در بزرگواران **

  حاال تا ما که بااسامی دستورزبانها دربرخی 

 شوند خوانده هم ایم خوانده یا ایم شنیده

 فرمایند می ورد فرشید خسرو دکتر مثال

 و نشانه کلمات همگی ،ندا ،ربط اضافه حروف

 هستند نما نقش یا

  مانند ساختمان ازلحاظ هم اضافه حروف

 هستند دونوع ربط حروف

  ساده ی اضافه حرف- الف

 مرکب ی اضافه حرف-ب

 و دارند ساده ساختمانی ساده ی اضافه حروف

 باشد می موجود درساختمانشان اضافه حرف فقط

 ،،تا،جز،مثل،مگر،در،از،بر،بی،چون به) مثال

    ...(،و غیر،با



 ( تا) مثال ازحروف عدادیت دراینجا بزرگواران :نکته

  که اضافه درحروف وهم ذکرشده ربط درحروف هم

  اوقات بعضی تا دادیم توضیح باال درمثالهای بنده

 باشد می اضافه حرف اوقات وبعضی ربط حرف

  مرکب ی اضافه حروف

  با ساده ی اضافه حرف ازترکیب حروف نوع این

 شوند می ساخته( ،حرف ،صفت اسم) دیگری های کلمه

 ……خاطر،دراثر،بعداز، وجود،براساس،به با) مثال

  به که متممی برنقش عالوه اضافه حروف :نکته

 سازند نیزمی مرکب صفت یا اسم دهند می کلمات

  کرد دقت کلمات ساختمان به باید مواقع دراین که 

 داد وتشخیص

  ادب بی:  ادب+ بی

 اضافه حرف نه باشد می کلمه خود شامل بی دراینجا که

  مثال چند

 شود می حبس مرا تو بی شهر که وهللا

 است ربط حرف( که) مثال دراین



 (تو) و دهد می بدون معنای چون اضافه حرف: بی

 متمم شود می

  را مغز بی ی پسته نماید می رسوا خنده

 (مغز بی) یعنی است کلمه خود شامل بی دراینجا

 باشد می پسته برای صفت

 باش خاموش سخن ازالف مایه نداری چون

 

 ربط وحرف باشد می( که وقتی) معنی به دراینجا چون

 است 

 

  آگهی تاختند کی کاووس به

 تهی رستم ز شد مهی تخت که

 

  اضافه حرف( به) اول درمصراع مثال دراین

 متمم شود می کی کاووس و

  ربط حرف( که) دوم درمصراع

 متمم رستمو اضافه حرفباشد میاز دراینجاز: زرستم



 

 

  نشانه حروف درمورد توضیحاتی
 مهکل نقش تعیین برای که هستند حروفی نشانه حروف

  نشانه حروف وانواع یندآ می کلمه برای خاص نقشی یا 

 :باشد می زیر موارد شامل

  ندا های نشانه- الف

  مفعولی ی نشانه را-ب

 وصفت اسم یا دواسم بین کسره-ج

  :مثال

  رب یا

 دهد می رب به ییداامن نقش یا ی نشانه حرف

 

 « را » انواع درمورد توضیحاتی

 

  مفعولی ی نشانه را:  الف



 بیاید اضافه ازحروف یکی معنای اگربه اضافه حرف: ب

 افهاض ،فک را:ج

  دربازاردیدم را احمد
 باشد می مفعولی ی نشانه را دراینجا

  گفتم را احمد
 باشد می اضافه حروفاز یکی معنی به(را) دراینجا

 دارد متممی نقش واحمد گفتم احمد به یعنی 

 دامن را ودایه سوزد دل رامادر

 و مضاف بین باشد می اضافه فک(را) جا دراین

 است انداخته جدایی الیه مضاف

  مادر دل

 دایه دامن

 نودراندازیم وطرحی بشکافیم سقف را فلک_ 

  فلک سقف یعنی

 باشد می اضافه فک(را) هم دراینجا پس



 من سفید موی  بر ای نوجوان زینهار مخند_

 باردبر سر هر بام مین پریشا برف  که این   

ای : حرف نشانه ی ندا                               

 نوجوان : منادا 

           بر: حرف اضافه                           

 که : حرف ربط 

  « برف  پریشان»و « موی سفید»کسره در 

 می باشد حرف نشانه

هنگام ترکیب  باشد« و،ا،ه»نکته : اگرآخر 

     قرار می گیرد« ی»بجای کسره 

 تمرین بیشتر

 وکوس بوق تا کاووس بفرمود_ 

  طوس سپهدار وآمد دمیدند  
 ربط حرف:  و ، تا

  ولی توبودیم سرراه به یاران همه_ 



 برد یغما من وز دید مرا ابرویت خم   

                   ربط حرف:  ولی               اضافه حرف:  به

 اضافه حرف: ز

 نشانه حرف: «ابرویت خم  » در کسره

  چونت پشت در_ حریفا !میزبانا! میهمان سال وماه

 می لرزد. موج

 حرف اضافه می باشد و مثل و مانند اینجا به معنی  چون

 می کند. متممتلقی می شود و کلمه بعد از خود را 

 


