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 چکیده

هوای  ای است،و چوون يکوی از بهيوريي هويو     ادبيات کودک و نوجوان، يکی از ارکان اصلی و مهم فرهنگ و ادبيات هر جامعه
ی القا وآموزش مفاهيم خوا  از طريوق هوعر    و نوجوانان آموزش غير مسيقيم از طريق هعر،هيو تربييی به ويژ  برای کودکان 

های الزم را به او بدهد. بسامد واژگان تواند کودک را برای رويارويی با مسايل مخيلف زندگی آماد  کند و آموزشاست،که می
القای مفاهيم مورد نظر هاعر يا نويسند  بسيار مووثر باهود.    تواند دری به کارگيری آنها در ساخيار يک اثر میو همچنيي نحو 

 بررسی  و تحليل ايي امر موجب هناخت بهير نويسند  و هاعر و زمينه های فرهنگی و اجيماعی او گردد.
ی ی صوفت از جنهوه  های کودکوان دارد يعنوی مقولوه   در ايي پژوهش يکی از مقوالت  مهم دسيوری که نقش مهمی در داسيان

ی کلمه و اقسوام گونواگون   گيرد،و به عنوان يکی از انواع هفيگانهدر آثار پنج تي از هعرای کودک مورد تحليل قرار می ارساخي
 هود.آن در آثار مورد مطالعه با تقسيم بندی بر اساس آثار معيهر دسيور زبان با ذکر بسامد و علت آن تحليل و نقد می

 
 ادبيات منظوم کودک،توصيف،صفت،موصوف،بسامد،ساخيار واژگان کلیدی:

 
 مقدمه    . 1

توصيف اطالعاتی است که در هنگام روايت با نگارش قصه،به طور مسيقيم و غيرمسيقيم از طريق وصوف يوا هور     
ی ی هموه ی مکان و زموان قصوه و ويژگيهوای آنهوا و دربوار      ها و ويژگيهای گوناگون آنها دربار ی هخصيتدربار 
هوند،به مخاطوب داد   هوند و الزم به وصف يا هر  تشخيص داد  میهای ديگری که در طول قصه مطر  میپديد 

ی اول به نوع قصوه،زبان،بيان و  نوع و مقدار توصيف هر يک از عناصر در آغاز قصه يا در طول آن،در وهله می هود.
ص و توانوايی آفريننود . بورای م وال بعزوی از      های آن بسيگی دارد،و آنگوا  بوه ذوس،سليقه،ديدگا ،تشوخي   هخصيت
هوا م ول هخصويت و    ها به زبان حقيقی و واقعی هسيند و بعزی ها تم يلی يا تشوهيهی. يوا بعزوی از پديود     توصيف

هود و گا  برعکس،از جز به کل. م الً برای توصيف ظاهر يک انسان،گاهی طهيعت و مکانها،از کل به جز توصيف می
هود رسد. و گاهی نيز از رنگ چشم يا کفش هروع میهود تا به رنگ چشم يا نوع کفش میمی از قد و قوار  هروع

 - 40: 1389ها ترکيهوی از کول و جوز هسويند.یهميی،    رسد. الهيه گاهی نيز بعزی از توصيفتا به قد و نوع هيکل می
جانوری که هاخ دارد،گاو است. نام دهند. (  کودکان پيش از دبسيان نامهای چيزها را با صفيهای آن ها توضيح می39

کند. ماهی حيوانی است که مدام باهد،صدايی که حيوان هنگام حمله و يا دفاع از دهان خارج می« فوف » گربه هايد 
کند و اگر از کودک بپرسيم ماهی يعنی چه؟ دهانش را غنچه کورد  و پشوت سور هوم بواز و      دهانش را باز و بسيه می
ها را به همان معنا و مفهومی که کودک واژ » رهد عقالنی کودک از ديدگا  پياژ  می خوانيم: بسيه می کند. در کياب 
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گيرند.کودک در ايي سي نمی تواند تشخيص دهد که يک فرد يا يک هیء به رغم بزرگساالن از آنها دارند،به کار نمی
 (  43:  1390نجفی،«یماند. تغييرات کوچک ظاهری،همان فرد يا همان هیء می

 بيان مساله 1-1
توانند مسائل زندگی را برای کودکان و از زبان کودکان مطور   های غير درسی،بهير و بيشير میمعموالً کيابها و نوهيه

کنند و کودکان را به طور غير مسيقيم برای مواجه با مسائل زندگی آمواد  سوازنند و از طرفوی کمهوود و محودوديت      
را جهران نمايند. به هميي جهت برای ارتقای سطح و کيفيت آثار مربوو    کيابهای درسی و زمان مدرسه و وقت معلم

های مخيلف آنها هناسايی و مورد تحليل و بررسی قرار گيرند،يکی از قسومت هوای مهوم    به کودکان الزم است جنهه
 ايي آثار زبان و ساخيار دسيوری آنهاست.

 ی تحقيقپيشينه -1-2
پرداخيه هد  است از جمله کياب یاز ايي باغ هرقی( از دکير پرويي سوالجقه  در برخی از آثار به بررسی هعر کودک 

 و همچنيي کياب ینقد و بررسی هعر کودک( از منوچهر علی پور و ... . 
 ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

 رسد که ايي موضوع،موضوعی بکر و منحصر به فورد اسوت و  گونه به نظر میهای به عمل آمد ،اييبا توجه به بررسی
تاکنون در ايي مورد پژوهش و تحقيقی به عمل نيامد ،خصوصاً در ادبيات کودک که موردی جديد است. هر چند در 

های مخيلف ادبی و بالغی و وزن را موورد توجوه و بحو     برخی آثار مسائلی چون انديشه در هعر کودک و صورت
ی صوفت اثوری خوا  و    د و بخصوو  در حووز   اناند؛ اما ايي آثار به مهاح  دسيوری توجه جدی نکرد قرار داد 

 بح  مسيقل از هيچکدام از آثار ديد  نشد.  
 
 آغاز بح :. 2

ی لغت مير سيد هريف( بيان کردن حال و عالمت و چگونگی کسی گفيي و آن مشيق از وصف است.یمقدمه صفت 
کسی را برساند.یدهخدا لغوت  ای است که حالت و چگونگی چيزی يا نشان چيزی نشانه.در دسيور زبان فارسی،کلمه

صوفت،واژ   »دانند: می« واژ  يا گروهی از واژ  ها » ( گيوی و انوری در تعريف خود از صفت آن را 14961نامه:   
دهد و يکی از خصوصويات اسوم را از قهيول حالوت مقودار      هاست که در بار  ی اسم توضيحی میيا گروهی از واژ 

یانووری،و  « هوود.  دهود موصووف ناميود  موی    ی آن توضيح میمی که صفت دربار کند. اسهمار  و مانند آن بيان می
-در تعريوف صوفت موی   «2کياب دسيور زبان فارسی »نويسند  در ويرايش چهارم  ( هميي137:  1376گيوی،احمدی

( 144:  1390یهموان، « رسواند  هوای اسوم را موی   صفت،حالت و مقدار و همار  يا يکوی ديگور از چگوونگی   » گويد: 
ای اسوت کوه حالوت و    صوفت کلموه  »داننود:  موی « کلمه » صفت را « دسيور زبان فارسی پنج اسياد»ويسندگان کياب ن

« کلموه  » صفت را « دسيور مفصل » ( نويسند  ی کياب 46:  1368یقريب،و ... ،« چگونگی چيزی يا کسی را برساند
ای اسوت غيور از اسوم کوه     صوفت کلموه  » آيد:می میای که غير از اسم است و همرا  اسم يا گرو  اسداند؛اما کلمهمی

:  1388یفرهويدورد، « دهود.  ی آن موی آيد و معنی آن را مقيد می کند و توضيحی دربار همرا  اسم يا گرو  اسمی می
نيز « دسيور برای لغت سازی»و کياب « ی زبانشناسی جديددسيور مخيصر امروز بر پايه»( فرهيدورد در 252  - 253

دسويور زبوان   »( نويسوند  کيواب   64:  1386 ___،163:  1388ف را از صفت ارائه داد  است.یفرهيدورد،هميي تعري
هوا کوه از لحوا     بوه دسويه ای از واژ   » داند:  می« ها ای از واژ دسيه» صفت را « ی گشياری فارسی بر پايه ی نظريه

» یهموان،تر( و  « برتور  » تکواژهوای تصوريفی    کند و از لحا  ساخت واژی بوا معنايی بر حالت يا چگونگی اهار  می
( حوق  183 – 186:  1386یمشکو  الودينی، « هود. آورد صفت گفيه میتريي( صورت های صرفی پديد می«یبرتريي 

-ای است که ويژگیصفت،واژ » خود صفت را ايي گونه تعريف کرد  است: « دسيور زبان فارسی » هناس در کياب 

از « 1دسويور زبوان فارسوی    » ( وحيديان کاميار در کياب 147:  1387یحق هناس،« دهد. ای را به موصوف نسهت می
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هوای پيشويي اسوم انوواع آن را برهومرد  .یوحيوديان       صفت تعريفی ارائه نداد  است و فقط به عنوان يکی از وابسويه 
صوفت  » عريوف کورد :   صفت را در يک جمله ت« دسيور زبان فارسی »( اميي مدنی در کياب 68 – 92:  1382کاميار،

دسيور زبان فارسی از ديودگا  رد   » ( ماهوتيان در کياب 203:  1363یاميي مدنی،« ی چگونگی اسم است. بيان کنند 
تعريف صووری گورو    » بر خالف ديگران از صفت به عنوان گرو  صفت ياد کرد  و در تعريف آن به عنوان « هناسی
با معيار صرفی و يا فقط با معيار ترتيب کلموات تعريوف کورد . از نظور     توان فقط گرو  صفت را نمی»آورد :« صفت 

نحوی گرو  صفت با صفت هروع می هود و می توان در سمت چپ و راست آن وابسيه قرار داد. گرو  صفت اسوم  
تواند به صورت صفت وصفی و صفت اسنادی و بدل و ميمم،اسوم را وصوف کنود. بوا ايوي      کند و میرا توصيف می

توان گرو  صفت را با معيار صوری هناسايی کورد.  ر از مالک صرفی و ترتيب کلمات با هم اسيفاد  هود میوجود اگ
:  1383یماهوتيوان، « ای پسوند عالی داهيه باهد و درست قهل از اسم بيايد گرو  صفت است.بديي معنی که اگر کلمه

ای است که صفت کلمه» کند: گونه تعريف میصفت را ايي« دسيور ساد  زبان فارسی » ( هريعت در کياب 60 – 61
« دسيور زبان فارسی معاصور  »ی کياب ( بحرينی در ترجمه66:  1376یهريعت،« تواند چگونگی اسم را بيان کند. می

کنود،هرگا  معنوی آن ايجواب    صفت از نظر همار ]مفورد و جمو ت تغييور نموی    » از ژيلهر الزار در مورد صفت آورد : 
گرفيي پسوندهايی را دارد که بيانگر درجات مقايسه ]صفات تفصيلی و عالیت هسيند. مييوان پويش   کند،صفت قابليت

ی اضوافه بودان   ی اسمی را با نشوانه توان يک وابسيهاز صفت قيدی آورد که آن را توصيف کند و در برخی موارد،می
همايون فرخ در کياب خود صوفت را   رود.ی يک اسم به کار میافزود. صفت در جمله به طور عمد  همچون وابسيه

هايی يا کلمات ديگری که به جوای اسوم   کنند اسمهايی هسيند که توصيف میها کلمهصفت:» ايي گونه تعريف کرد  
گوردی در  » هوند. حقيقت مفهوم صفت بدون وجود موصوف و جدا از موصوف ممکي نيست زيرا م الً اسيعمال می

وجود ندارد؛ بنوابرايي اسويعمال صوفت بودون     « چيز گرد»يی و به مجرد و خارج از موجود است و به تنها« چيز گرد 
موصوف نهايد معنی داهيه باهد ولی در زبان فارسی بيشير صفيها با اسم مشيرک است يعنی بعزی صفيها هم داللوت  

فهمانود يعنوی   کنند و در عيي حال يک صفت يا حالت و چگونگی آن هیء را هم داللت دارد و می بر ذات هیء می
ای مانند اسم به کار بريم و مقررات اسم بر آن جاری باهد،در ايي صورت اسومی اسوت   چون يک صفت را در جمله

« ايوم. کند و بديي مالحظه صفات بسيط را در فارسی اسم صفت يا اسم صوفيی نيوز ناميود    که داللت بر صفيی نيز می
» صفت را ايي گونه تعريف کورد  اسوت:   « ساخت زبان فارسی »( غالمعلی زاد  در کياب 287:  1364یهمايون فرخ،

» ( طالقانی در کيواب  64:  1386یغالمعلی زاد ،« ی واژگانی است که هسيه ی گرو  صفيی واق  هود.صفت آن مقوله
ای است که حالت و چگونگی هوخص يوا   صفت کلمه»صفت را ايي گونه تعريف کرد  : « اصول دسيور زبان فارسی

دسويور زبوان   »( وزيوي پوور در کيواب    24:  1358یطالقوانی، « ان کند:خوب،بد،زيها،پرهيزگار،خند ،خسويه. چيزی را بي
کنود،معنی آن را کامول   ای است که اسم را وصف میصفت کلمه»صفت را ايي گونه تعريف کرد  : « فارسی آموزهی

مهانی علمی دسويور زبوان   »هفائی در کياب (  37:   2536یوزيي پور،« کند.سازد و در همان حال آن را محدود میمی
در دسيور زبان » تعريفی مفصل با چند عنوان مجزا از صفت آورد  است که در زير به آن ها اهار  می هود: « فارسی 

کنند و به تعريف آن می پردازنود. ايوي مسو له نيوز تصوادفی نيسوت،زيرا صوفت        معموالً صفت را بعد از اسم ذکر می
توانود موجوديوت داهويه باهود.     گيرد. صفت بدون اسم نمیار اسم است و در خدمت آن قرار میهميشه مشاي  وفاد

همراهی صفت با اسم در جمله يکی از عالئم اساسی و يکی از مالکهای معيهر تشخيص صفات است. صوفت بودون   
جريد گرديد توانست بوا  ترديد پس از اسم به وجود آمد  است. گفيه هد که تفکر بشری پس از آن که قادر به انجام ت

ای یکه ما آن را اسم ناميد  ايم( مفهوم مشخصی را به طرف بفهماند. اما رفيه رفيه عوامل و عناصر ديگوری  تلفظ کلمه
نيز توجه بشر اوليه را به خود جلب کرد. بشر به تدريج ميوجه خصوصيات گوناگون اهوياء،ميوجه عاليوم ظواهری و    

نياز به بيان آن خصوصيات نيز در او به وجود آمد. ايي خصوصيات نيوز ماننود نوام     خوا  باطنی آنها گرديد و طهعاً
هايی به وجود آورد. منيها ايي مفهوم هوا مسويقيمًا نموودار خوود اهوياء واجود خصوصويات        اهياء در مغز بشر مفهوم
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بشر در مراحل بسيار بعودی   بودند.« اسم صفت »و يا به اصطال  « نام صفت »نهود ،بلکه مربو  به اهياء بودند. اينها 
ی را نيز بار ديگور تجريود نمايد.یدرجوه   « اسم صفيها »از پيشرفت تفکر و زبان قادر هد که هميي کلمات،يعنی هميي 

ی مسيقل نطق بشری و به عنوان يوک جوزء کوالم بوه وجوود      دوم تجريد( و بديي ترتيب صفيها به عنوان يک جرگه
ی نخست آن را ماننود يوک   دهد: در درجهنيم تفکر ما دو درجه تجريد انجام میکآمدند. در هر صفيی که ما تلفظ می

ی دوم خود اسوم بوودن آن را نيوز    گيرد،در درجهکند و از تمامی اسامی مشابه فقط يکی را در نظر میاسم تجريد می
اسوامی بوه درک صوفات    برد. اطفال خيلی پوس از درک  کند و آن کلمه را به عنوان عالمت اهياء به کار میتجريد می

ی عمر خود انجام دهنود. موادران نيوز هميشوه     ی تجريد را در مراحل اوليهتوانند هر دو درجههوند،زيرا نمیقادر می
فهمانند نه بوه واسوطه   صفات اهياء را با وسايل عيانییحرکات چشم و ابرو و لب( و يا صوتی یمچ مچ( به کودک می

گونوه  ی مهح  در تعريف صرفی صفت،صفت را ايي( هميي نويسند  در ادامه17 – 21:   1363هفائی،«یی نام آنها. 
در زبان هايی م ل روسی که صفات دارای صرف های واژ  ساز و يا عالئم فارغه صرفی هسيند کوار  » تعريف کرد  : 

ی م فارقوه تشخيص نسهياً آسان است. اما در زبان فارسی که عموم صفات جامدینه الهيوه صوفات مشويق( فاقود عالئو     
تووان پوی برد،هيچگونوه فورس     صرفی و يا پسوندهای صفت ساز هسيند از روی هکل آن ها به نوع صرفی آنها نموی 

( بعود  17 –21:  1363یهمان،« ای بيي کلمات خوب و چوب،بد و حد،پير و هير،پست و دست وجود ندارد.برجسيه
وظيفه ی اصلی و اساسوی صوفت در   »يف کرد : از ايي مهح  هفائی در تعريف نحوی صفت،صفت را ايي گونه تعر

هر زبانی عهارت از ايي است  که در جمله در نقش تعييي کنند  به کار رود. صفت از ايي نقطه نظر يک عنصر طفيلی 
يا انگل گرامری است؛زيرا فاقد اسيقالل نحوی بود  و هميشه بايد در مشوايعت اسومی بوه کوار رفيوه آن را تعيويي و       

گری نحوی خارج هد  مسيقالً به کوار رود مسولماً ديگور صوفت     ر صفيی در جمله از حالت طفيلیتوصيف نمايد.اگ
« نهود ،مانند اسم يا ظرف در وظايف نحوی مربو  به آن ها اسويعمال هود  اسوت: بايود خووب را از بود تميوز داد.        

» گونوه تعريوف کورد :    صوفت را ايوي   « دسويور کواربردی مويي ادبوی    » ( وفايی در کيواب  17 – 21:   1363یهفائی،
: يکی از طهقات واژگانی مهم که نقش توصيف اسم را به عهد  دارد. يک صفت هوم در جايگوا    (adjective)صفت

گيرد یلهاس زيها( و هم با اسيفاد  از يوک فعول ربطوی اسومی را     بعد از اسم یو در زبان انگليسی قهل از اسم( قرار می
 (  158:   1390یوفايی،« کندیلهاس زيهاست(.توصيف می

را  تشخيص و تميوز  » همايون فرخ در کياب خود را  تشخيص صفت را ايي گونه بيان کرد :   تشخیص صفت 2-1
دادن صفت از اسم آن است که مالحظه هود اگر کلمه مزاف اليه اسم يا چيز ديگری که به جای اسم اسيعمال هد ، 

کند آن اسم يا کلمه ی ديگری که به جای اسم اسيعمال هد  و جم  نگرفيه و اگور در آن  واق  گرديد  و توصيف می
جايی که واق  هد  است عالمت جم  بر آن بيفزايند معنی درست نهاهد و يا معنی عهارت مخيلف هود و سووای آن  

ی موان معنوی را بوا درجوه    که مقصود گويند  است، بشود و بيوان از پساوند تر يا تريي در آخر آن اضافه کورد کوه ه  
زيادتری يا کميری بفهماند و از فصاحت دور نهاهد و يا ميمم خهر جمله واق  هود صفت اسوت و اگور بوه صوورت     

ای که مقصود اسوت بيورون نهاهود و از    جم  اسيعمال هد  باهد و يا بيوان در آخر آن عالمت جم  افزود و از معنی
( هوريعت در  289 – 290:  1364یهموايون فورخ،  « نادا باهد، اسم اسوت. فصاحت دور نهاهد و يا مزاف و مهيدا و م

-اگر هک داهيه باهيد که آيا کلموه »برای تشخيص صفت را  ساد  تری ارائه کرد : « دسيور ساد  زبان فارسی»کياب 

وجوود   ی درسيی بهای اسم است يا صفت بايد قهل از آن اسمی و پس از آن کلمه ی یاست( را قرار دهيم؛ اگر جمله
تووانيم  دانيم و اگر جمله ی غلطی به وجود آمد آن را اسم می دانيم مانند سويا  و تخيوه کوه موی    آمد آن را صفت می

ی ( هوريعت در اداموه  18:  1376یهوريعت، « توانيم بگوييمیحسي تخيوه اسوت(.   بگوييمیحسي سيا  است( ولی نمی
ای صوفت باهود وقيوی    نی در خارج از جمله اگر کلمهای ذاتاً صفت باهد،يعاگر کلمه» مهح  تشخيص صفت آود : 

توانيم زير آن در تجزيه،صفت بنويسيم کوه بيووانيم بواالی آن در ترکيوب يوا مسوند       هود به هرطی میوارد جمله می
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ی توصيفی یيعنی که قهول از آن اسوم   بنويسيم یمسندی که خودش مکسور نهاهد يعنی آخرش کسر  نهاهد( يا اضافه
 ( 66یهمان: « د که صفت آن اسم کسر  دار را توصيف کند.( کسر  داری باه

ای معنوادار کوه بورای ناميودن     صوفت کلموه  »هوفائی در قسومت تعريوف معنوايی صوفت آورد :      معنای صففت  2-2
رود. عالئم مزبوور  چگونگی،جنس،رنگ،خوا  ...و به طور کلی برای ناميدن عالئم ظاهری و باطنی اهياء به کار می

گوناگون هسيند که اگر خواسيه باهيم يکايک آن ها را نام بهريم در تعريف کامل و هموه جانهوه ی صوفات    به قدری 
ی معناداری است که برای ناميدن عالمت بديي ترتيب بايد گفت که صفت کلمه دچار اهکال فراوانی خواهيم گرديد.

 (  12 – 17:  1363با اسم دارد. یهفائی، ی بسيار نزديک و ناگسسينیرود و رابطهاهياء و مفهوم ها به کار می
بوا  »  انود: اقسام صفت را ايوي گونوه آورد   (  « 2دسيور زبان فارسی ی» انوری و گيوی در کياب ساختار صفت   2-3

ی اسمند،به همراهی ايي که همه ی صفيها از جهات مخيلف دارای وجو  مشيرکی هسيند م الً: اسيقالل ندارند،وابسيه
هوای گونواگونی نيوز    کنند اما از ديدگاههای گوناگون ناهمسوانی چگونگی و خصوصيات آن را بيان می آيند واسم می

تواننووود بوووه اقسوووام مخيلفوووی تقسووويم هووووند،چنانکه: از حيووو  مفهووووم بوووه صوووفت          دارنووود و موووی 
بيانی،اهار ،همارهی،پرسشی،تعجهی و مههم و از حي  تقدم و ت خر بوه صوفت پيشويي و صوفت پسويي،و از حيو        

« دسيور زبان پنج اسوياد »در  144:  1390یانوری و گيوی،« هوند. ت به ساد  و مرکب و گرو  وصفی تقسيم میساخ
:  1368یقريوب و...، « صفت فاعلی،صفت مفعولی،صفت تفزيلی و صفت نسهی. » اقسام صفت را از ايي قرار دانسيه: 

را که از ترکيب دو اسم و ادواتی بوه حصوول    صفاتی» ( هميي نويسند  در ادامه در قسمت صفات ترکيهی آورد : 46
« مشهه بوه  » ترکيب تشهيهی که از بهم پيوسيي  -آيد مرکب يا صفت ترکيهی خوانند و اقسام آن به قرار زير است: اول

ترکيب دو اسم بودون ادات   -دوم«  سرو قد،مشک موی » به وجه ههه حاصل هود. مانند: « مشهه به » يا « مشهه » به 
ترکيوب اسوم بوا ادات و     -ی ادات مانند: نيز  بدست.چهارمترکيب دو اسم به اضافه -فا پيشه،هنر پيشه. سوممانند: ج

اقسام صفت را از نظور معنوی ايوي گونوه     « دسيور مفصل » ( فرهيدورد در 57 – 60آن را اقسام بسيار است . یهمان: 
مههم و سپس صفت بيوانی را   -4اهار ، -3عددی، -2بيانی، -1صفت از نظر معنی بر چهار قسم است: » تقسيم کرد : 

صوفيها و قيودهای    -5چگوونگی و حالوت    -4مقدار  -3زمان  -2مکان  -1از لحا  معنی به ايي اقسام تقسيم کرد : 
( فرهوويدورد در ادامووه صووفت بيووانی را از لحووا  سوواخيمان بووه صووفت 252 – 253:  1388یفرهوويدورد،« حصووری. 

-نيز هميي تقسيم بندی« دسيور مخيصر امروز » ( وی در کياب 276  است. یهمان: بسيط،مشيق يا مرکب تقسيم کرد

( هوريعت بعود از تعريوف صوفت و را  تشوخيص آن آورد       180 – 186ها را از صفت بيانی ارائه داد  است.یهمان،
« زيلی يا عالی ای صفت نوهييم بايد بنويسيم که آن صفت مطلق است يا تفبعد از آن که در تجزيه زير کلمه» است: 

اگور زيور صوفيی مشويق نوهوييم،بايد      » (و سپس در مهح  مشيق و جامد صوفت آورد  اسوت:     66: 1376یهريعت،
(   وی در اداموه مهحو  صوفت سواد  و     69یهموان:  « بنويسيم که ايي صفت مشيق فاعلی است يا مفعولی يا نسوهی.  

از يک بي یماضی يوا مزوارع( و جزئوی ديگور      هر صفت مشيقی مرکب است زيرا هر صفت مشيقی» مرکب آورد  : 
است اما صفت جامد يا ساد  است يعنی از يک جزء درسوت هود  م ول خوب،بود،بزرچ،کوچک. و يوا      تشکيل هد 

« دسيور زبوان فارسوی  » ( حق هناس در کياب 79یهمان: « مرکب است يعنی از بيش از يک جزء درست هد  است. 
ی آن در مقايسه دو يا چند وضعيت فت در زبان فارسی،سنجش درجهتصريف ص» در قسمت تصريف صفت آورد : 

ی هوناس در اداموه  ( حوق 213:  1378یحوق هوناس،  « است؛ صفت،از ايي لحا ،سه صيغه دارد: مطلق،تفزويلی،عالی  
اهيقاس يکی از هيو  های واژ  سوازی اسوت؛ واژ  هوايی کوه بوا ايوي       » هميي مهح  در قسمت اهيقاس آورد  است: 

ی آن،مقيود یغيور   ی مشيق آن است که يکی از تکواژهوای سوازند   هوند. کلمههوند،مشيق ناميد  میساخيه میروش 
ی هوناس در اداموه  (حوق  221یهموان:  « مسيقل( باهد. بنابرايي اهيقاس سه نوع است: پيشوندی،ميانوندی و پسووندی 

يندهای واژ  سازی است؛در ايوي فراينود،دو   ترکيب،يکی ديگر از فرا» مهح  در فصلی به عنوان ترکيب آورد  است: 
ی مهحو   ( حق هناس در اداموه 265یهمان: « هود. ای تاز  ساخيه میگيرند،و واژ تکواژ مسيقل در کنار هم قرار می
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هوای  ترکيوب  -3ترکيب های اضافی  -2های وصفی ترکيب -1ترکيب انواع و قالب های ترکيب را به چند دسيه ی: 
( حوق  265 – 277است. یهموان: های نحوی تقسيم کرد ترکيب -6های عطفی ترکيب -5فعلی  هایترکيب -4ملکی 

آميخيگوی  » به ميان نياورد  ولی به جای آن از عنوان « مرکب –مشيق »نامی از « دسيور زبان فارسی» هناس در کياب 
های مشيق( و اجزاء یدر يه یدر واژ چنانکه تهييي هد،عنصر پا»اسيفاد  کرد  در تعريف آن آورد  : « ترکيب و اهيقاس 

های مرکب( اغلب بسيط و در هماری اندک،عهارت نحوی هسيند؛اما هموار  ايي چنيي نيست؛گا ،عنصر پايوه در  واژ 
های مرکوب  ی مشيق و يا مرکب است؛همچنيي،اجزاء در فرايند ترکيب،ممکي است واژ فرايند اهيقاس،خود يک واژ 

( امويي  277:  1378حق هوناس، «یخردکي آبرويی،آبدارخانه،پرزاد و ولد،سهزی: ناهماهنگی،بیهايا مشيق باهند؛ نمونه
تقسيم خاصی از صفت ارائه نداد  و فقط بعد از تعريف صفت به صفت برتوری  « دسيور زبان فارسی»مدنی در کياب 

تقسويم  « دسيور زبان فارسوی  » ( ماهوتيان در کياب 208- 209:  1363و صفت عالی را نيز آورد  است. یاميي مدنی،
اهويقاس صوفت    -1» بندی خاصی از صفت ارائه نداد ، فقط در قسمت اهيقاس صفت چند دسيه از صفيها را آورد :  

 – 263:  1378یماهوتيوان، « اهويقاس صوفت از قيود     -4اهيقاس صفت از صوفت   -3اهيقاس صفت از فعل  -2از اسم 
با ترکيب های گوناگونی می توان صوفت  » صفت مرکب آورد  است:  ( ماهوتيان در قسمت ترکيب نيز در بخش261

« حورف اضوافه+ اسوم     -صفت+ اسوم،   -اسم+ سياک فعل،د -اسم+ صفت،ج -اسم+ اسم، ب -مرکب ساخت: الف
ای بوه صوفت اخيصوا     مهحو  جداگانوه  ( « 1دسيور زبان فارسی ی»( وحيديان کاميار در کياب 263 – 270یهمان: 

بوورد از صووفيهای: هووای پيشوويي و پسوويي اسووم را نووام موویگوورو  اسوومی جووايی کووه وابسوويه نووداد  ولووی در قسوومت
های ُ ميي،صفت عالی،با عنوان وابسيه–اهار ،پرسشی،تعجهی،مههم،همارهی اصلی،همارهی ترتيهی نوع يک با پسوند 

موههم و صوفت   پيشيي اسم و در قسمت وابسيه های پسيي اسم از صفيهای همارهی بيش از يک يا صفيهای پيشويي  
همارهی ترتيهی نوع دو و همچنيي صفيهای بيانی نام می برد و در ايي قسمت اسوت کوه صوفيهای بيوانی را از نظور      

( 70 – 87:  1382کنود. یوحيوديان کاميوار،   ی ساد ،مرکب،مشيق و مشيق مرکوب تقسويم موی   ساخيمان به چهار دسيه
گونوه تعريوف   نيز نام برد  و آن را ايوي « صفت ِصفت » از « وابسيه های وابسيه های اسم»وحيديان کاميار در قسمت 

-ی آن ها توضويح موی  ی انداز  و درجهکند و دربار برخی از صفيها،صفيهای همرا  خود را بيشير معرفی می»کرد  : 

نيز ياد کرد  اسوت و آن  « صفت مزاف اليه » ه ی هميي مهح  از ( وی در ادام88یهمان: «  سيردهد م ل: لهاس آبی 
 ايوي صفت مزاف اليه می تواند از نوع اهار ،همارهی،مههم و پرسشی باهد: مطلب » گونه تعريف کرد  است: را ايي

« .کيوابی خوانودنی اسوت    هور  کياب از ميان کيابها خواندنی است. آيوا مطلوب  يک  کياب خواندنی است. فقط مطلب
( همايون فرخ در کياب خود صفت را از حي  ساخيمان به سه نوع جامد،مشويق و مرکوب تقسويم کورد ،     89ان: یهم

زاد  نيوز در  ( غالمعلوی 390 – 352:  1364سپس به بيان اقسام صفات مشيق و مرکب پرداخيه است. یهموايون فورخ،  
لق،تفزيلی و عوالی تقسويم کورد  اسوت.     ی مطبندی به سه دسيهصفيها را از نظر درجه« ساخت زبان فارسی » کياب 

با توجه به اينکه زبان فارسی از جمله زبان های ترکيهوی دنياسوت،برای سواخت واژ  از    ( » 47:  1386یغالمعلی زاد ،
کند که به کلی با قانون اهيقاس در عربی تفاوت دارد. بنارايي برای توصويف و  قانون خا  زبانهای ترکيهی پيروی می

ی بسيطیسواد ( و  ق کلمات فارسی بهير است ابيدا کلمات فارسوی از حيو  سواخيمان بوه دو دسويه     تقسيم بندی دقي
: 1385خووئينی، «یی مشيق و مرکب غير مشويق تقسويم کنويم.    ی دوم کلمات را به دو دسيهمرکب و سپس در مرحله

بوا  » نويسود: داخيوه و موی  تر از ديگران در مورد ترکيوب و اهويقاس پر  خود مفصل« دسيور زبان»( يوسفی در کياب 41
گيری از ايي ويژگی گسويرش  ی فعاليت واژ  سازی با بهر افزودن خاصيت اهيقاس که خود نوعی ترکيب است،حوز 

-در زبان فارسی،مشيق در مقابل جامود قورار نموی   » ( سپس در ادامه آورد  است: 146-147: 1379یيوسفی،« يابد.می

بنابرايي تقسيم بندی کلمه یاعم از اسم يا صفت( بوه جامود و مشويق لزوموی     گيرد یآن گونه که در عربی رايج است( 
همان( با آن کوه وی اهويقاس   «یگيرد.ی مرکب است و در مقابل بسيط يا ساد  قرار میندارد،بلکه مشيق نوعی از کلمه
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و در نهايوت او نيوز    ی کلمات مرکب نيواورد  داند،اما باز هم کلمات یوند دار( را در زير مجموعهرا نوعی ترکيب می
 آورد.مانند نويسندگان ديگر،ايي گونه کلمات را تحت عنوان کلمات مشيق می

صووفت سوواد  آن اسووت کووه فقووط يووک تکووواژ داهوويه باهوود:     »یموصوووف و صووفت(   صفففت سففاده   2-3-1
 صفت ساد  به کار رفيه است.1179( از مجموع 81: 1381یوحيديان کاميار،« روهي،تاريک،خوب،بد،و 

 ( 7،بابا بزرچ: 1389کاری کي منم بشم م ل اون یرسوليان، جون ای خدا
صووفت مشوويق صوفيی اسووت کووه در سوواخيمان آن دسووت کووم يووک تکووواژ وابسوويه بيايوود:  » صفففت مشففت  2-3-2

 ( 82: 1381یوحيديان کاميار،« خردمند،بيکار،تلفنچی،هادمان  
رسواند. یحوق   موومی دارنودگی را موی   ايي وند در ترکيب بوا اسم،صوفت موی سوازد و معنوای ع     با+اسم  2-3-2-1

 (11،نی نی اومد به دنيا: 1390ش یرسوليان،باصفا ( يک دفعه از را  می رسه،بابا بزرچ224:  1387هناس،
سوازد کوه معنوای عموومی فقودان      ايي وندیحرف اضافه(،در ترکيب با اسم،صفت و قيدی را می  ی+اسم2-3-2-3 

 (  11ما  و ماهی:  1387یقاسم نيا،  بی زبون ( / کالغ سيا 225:   1387دارد. یحق هناس،
سازد که هنگامی که ايي وند با صفت مفعولی همرا  هود،صفت کسی يا چيزی را مین+ صفت مفعولی   2-3-2-3

رو گذاهوووت رو نوووون بربوووری  نشسووويه ( / سوووهزيهای228ويژگوووی هوووای پايوووه ی ترکيوووب را نووودارد.یهمان: 
 ( 9،چاقاله نگو يه دسيه گل: 1388یکشاورز،

سوازد کوه   هود،صفت کسوی يوا چيوزی را موی    ايي وند هنگامی که به بي مزارع افزود  مینا+بن مضارع  2-3-2-4
 ی ترکيب است.عملش مخالف،و ميزاد با عمل پايه

 (  15کجا و زور کجا:  ،مي1386داری؟ یرحماندوست، ناجور چرا چنيي زور داری؟ دندان
 (  12،نه چک زديم نه: 1388یکشاورز، نامسلموناسير کدخدايی ست  ظالم و نا+اسم   2-3-2-5
ی ی ترکيب است،و فقط بوا کلموه  ايي وند،در ترکيب با اسم يا بي فعل،نام محافظ يا مسئول پايهاسم+بان  2-3-2-6

 (240:  1387مهر،صفت یمهربان( ساخيه است. یحق هناس،
 ( 2،خاله سوسکه و وروجک: 1388گه یقاسم نيا،ش براش الاليی میمهربوندر ما
 (  1،هعر دعا: 1385پر بزنم هاد بشم یقاسم نيا،  آبیتو آسمون   اسم+ی 2-3-2-7

 ( 5،کالغی و کالغی بود: 1387یکشاورز، صميمانه در آن هد زندگی برپا  پر از عشقیاسم+ انه   2-3-2-8
ی ترکيب يا مربو  به آن است و زايايی آن کم ايي وند،در ترکيب با اسم،صفت منسوب به پايه  اسم+ انی2-3-2-9

 ( 2،ما  و مي: 1375همه هان باريدند یرسوليان، طوالنی ( / مدتی239:   1387است.یحق هناس،
یحوق  ای بوا پايوه ی ترکيوب هماننودی دارد.    حاصل ترکيب،اسم چيزی اسوت کوه بوه گونوه       اسم+ چه 2-3-2-10

 ( 240: 1387هناس،
   ( 8،ترانه های نوازش: 1385با يک دهان غنچه  یرحماندوست،   تربچهدو لپ دار ،

هوای  هود که ويژگوی پيوندد و صفت يا قيد عملی واق  میايي وند،به اسم،صفت و مصدر می  اسم+ کی2-3-2-11
گفيواری و عاميانوه کواربرد دارد و زاياسوت.یحق     ی انجام گرفيي آن دخالت دارد. ايي پسووند در زبوان   پايه در هيو 

 (243: 1387هناس،
 ( 5،خانه ی خاله: 1388از تو ممنونم یرحماندوست،  راسيکی بز
 
های ماضی و مزارع و جزء غير فعلی فعل مرکب بپيوندد،صفت اگر ايي وند،به اسم عمل،بياسم+ گر   2-3-2-12

( / حسوابی حملوه کنود     245:   1387کيب اهيغال دارد. یحق هناس،ی ترهود که به عمل پايهيا اسم کسی ساخيه می
 ( 14،سگی بود،جنگلی بود: 1389یرحماندوست،حيله گربه روبا  
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هوای روحی،صوفت کسوی اسوت کوه آن حاليهوا را دارد؛ ايوي        ايي وند،در ترکيب بوا حالوت  اسم+گین   2-3-2-13
 (246: 1387،رود. یحق هناسپسوند،زايا نيست و در سهک ادبی به کار می

 ( 13،خرگوش و جنگ هيرها: 1387وقيی که از را  آمدند  یکشاورز،  خشمگييخرگوش و هير 
های پايوه اسوت؛ ايوي    گيرد که دارای ويژگیايي وند،در ترکيب با اسم،صفت چيزی قرار میاسم+ ناک   2-3-2-14

 ( 240: 1387 پسوند،کاربرد ادبی دارد و در زبان فارسی امروز،زايايی ندارد. یحق هناس
 ( 15خرگوش و جنگ هيرها:  1387یکشاورز،  خشمناکاو ديد يک خرگوش را  در دست هيری 

سازد کوه معنوای تحقيرآميوز دارنود.     ايي وند،در ترکيب با اسم،صفت و بي فعل،صفيهايی را میاسم+ و   2-3-2-15
   اخمووو( / بووی حووال و 2،غووول کوچولووو آموود :  1389یرحماندوسووت، ترسووو بابووای (247:   1387یحووق هووناس،

 (  5،آب،بابا،ماما: 1388یکشاورز،
 ( 6،نی نی چه مهربونه: 1390می ديد !  یرسوليان، نصفه ايي اوليي بار بود  که يه ما اسم+ ه   2-3-2-16
 ( 6يی: ،خاله ريز  و صندوس جادو1388یقاسم نيا، هيرييانار ترش و    اسم+ ین 2-3-2-17
 (  21،لهاس عيد گنجشک: 1389و خوهگلییرحماندوست، نازنييچه لهاس صفت+نین  2-3-2-18
ی هوای پايوه  ايي وند،هنگامی که به آخر صفت افزود  می هود،صفيی است کوه بور ويژگوی   صفت+ و    2-3-2-19

 (  247: 1387ترکيب تاکيد دارد.یحق هناس،
بايد گفت،که ايي نوع صفت مخصوو  رحماندوسوت اسوت و     در مورد ساخيار ايي صفتصفت+ ینا  2-3-2-30

ساخت آن در هيچ يک از کيابهای دسيوری ديد  نشد،و هوايد بورای تکميول وزن هوعر بوه ابوداع چنويي سواخياری         
 پرداخيه باهد.

 یهمان ( تنهلينا ( / جوجه ی50،هيچ هيچ هيچانه: 1389یرحماندوست، کوچکيناپاهای 
 (  15،مي کجا و زور کجا: 1386یرحماندوست، قرمزیريش بزی،تي سيا ،لب ای بزی جان،صفت+ی   2-3-2-31
 (  3ساله ها:  6،هعر و نقاهی برای 1388بر تنش یقاسم نيا، سهز لهاس صفت+ه  2-3-2-32
هود که برای انجوام دادن  ايي وند،در ترکيب با بي مزارع،صفت کسی يا چيزی واق  میبن مضارع+ ا   2-3-2-33

  دانووا يووه موورد خوووب و / ( 236:   1387يب،هايسوويگی دارد و پايوودار اسووت. یحووق هووناس،   ی ترکعموول پايووه 
 ( 1،عيد اومد بهار اومد: 1388یرسوليان،

 (  24،سيب جان سالم: 1386یکشاورز،  گريانآمدم به خانه  با چشم های میبن مضارع+ان )ون(    2-3-2-34
ی ترکيوب را انجوام   رع،صفت کسی است که عمول پايوه  ايي وند،در ترکيب با بي مزابن مضارع+ نده   2-3-2-35

 (9،ما  و مي: 1375دور گل می رقصدیرسوليان،  رقصند ( /  پيچک 247:   1387دهد. یحق هناس،می
 ( 3،داسيان انقالب: 1387جوونه ها یرسوليان، خشکيد  روی هاخه یبن ماضی+ه    2-3-2-36
 ( 10،قطار قطار مورچه: 1388نيا،تو کو؟ یقاسم سوم نامه ی عدد+ م    2-3-2-37
 ( 2،گل و چای: 1388ست یرحماندوست،يکيااولی خدای عدد+تا   2-3-2-38
سيما،روهوي  صفت مرکب از دو يا چند تکواژ آزاد يا مسويقل سواخيه موی هوود: جوانمرد،خووش     »مرکب   3 -2-3

ی اتهاع کوه گروهوی   دربار « اقی واژ ساخت اهيق»( ايران کرباسی در کياب 81: 1381یوحيديان کاميار،« دل،سرخ رو 
هود کوه از دو جوزء تشوکيل هود      به گروهی از کلمات مرکب گفيه می« اتهاع»از کلمات مرکب هسيند آورد  است: 

و « پايوه  » رود. جوزء اصولی را   است،که يکی از آن اجزاء بدون معنی است و يا در غير معنی اصلی خود به کوار موی  
/ بوه صوورت بالفعول و يوا بوالقو       O« /و » نامند. بيي دو جزء پايه و تاب  عنصر پيوندی « تاب  » جزء بدون معنی را 

ی خود نقش دسيوری يکسان دارنود.  وجود دارد. پايه معموالً اسم،صفت و اسم صوت است و ايي نوع کلمات با پايه
اغلوب مخصوو  زبوان محواور      «  اتهاع» تاب  معموالً نوعی ههاهت آوايی با پايه دارد،مانند: چيز ميز،صاف و صوف 
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اند،ولی گا  در نظم و ن ر نيوز بوه کوار    ناميد « ترکيهات عاميانه » و يا « مهمالت » است و در دسيورهای فارسی آن را 
 ( 67 – 68:  1388یکلهاسی،« رود. می
 (  6: ،عيد اومد بهار اومد1388سهز هد  توی سينی یرسوليان،  دونه دونهگندوم اسم+اسم    1- 3 -2-3
،پنج تا... بوازی هوا:   1388،گفت به همه: عيد هما مهارک!  یرحماندوست،کله گند انگشت   اسم+صفت 2- 3 -2-3
1  ) 
   15،خانه ی خاله: 1388یرحماندوست،  آبدارروی درخت ميو   سه تا هلوی اسم+ بن مضارع   3- 3 -2-3
 (  8،گنجشک و پروانه: 1385کشاورز،ش انگشيری با سنگ سهز یخوهگلکرد  به دست صفت+اسم   4- 3 -2-3
 (  9،گل چی هد :  1389یرحماندوست، پار  پار کياب   صفت+صفت 5 - 3 -2-3
 (  1،دخيرانه ها: 1388دارم یرسوليان،يک دونه  عزيزی دخيریعدد+اسم   6- 3 -2-3
 ( 4،چاقاله نگو يه دسيه گل:1388یهمان، چند طهقهخوام کيکی میضمیر+ اسم    7- 3 -2-3
 ( 2،دخيرانه ها: 1388ام دخير گل روی تو کميابه یرسوليان، عزيز دردونهاسم+اسم+اسم    8- 3 -2-3
مرکب آن است که ويژگيهای مرکب و مشيق را با هم دارد: سورخ و   –صفت مشيق » مرکب  _صفت مشت   2-3-4

 ( 82: 1381یوحيديان کاميار،« سفيد،چهارگوهه،چاس و چله،دست و دلهاز و... 
 (  6،غول کوچولو آمد : 1389دوخت یرحماندوست،می گل گلیی پارچه   اسم+اسم+ی 1- 2-3-4
 ( 5،نمکی و...: 1387یرسوليان، رنگارنگآهای بيابون قشنگ،با ايي گالی اسم+ا+اسم   2- 2-3-4
 (  14،هعر دعا: 1385چه بالی داهت یرحماندوست، رنگ و وارنگ   اسم+و+وا+اسم  3- 2-3-4
 ( 3،يه چيز صورتی رنگ: 1389یرسوليان، صورتی رنگمامان برام خريد   يه چيز اسم+ی+اسم    4- 2-3-4
 ( 19،الال،الال گل هب بو: 1385م یرحماندوست،هيريي زبانالال،الال،گل  اسم+ین+اسم 5- 2-3-4
 (  14،گل چی هد : 1389کی ديد ،کی هنيد ؟یرحماندوست، دم بريد گربه  اسم+بن ماضی+ه 6- 2-3-4
 6،دست کوچولو،پا کوچولوو:  1386یقاسم نيا،  ذر  بينیبابام دار  يک عينک  عينک اسم+بن مضارع+ی  7- 2-3-4
) 
 ( 8،مي کجا و زور کجا: 1386سازی؟ یرحماندوست،بهر و پلنگ می  پنهه نازیاز ابر اسم+صفت+ی   8- 2-3-4
 ( 2،عروسی خاله سوسکه: 1390یرسوليان،  ناز نازیای خاله سوسکه صفت+صفت+ی  9- 2-3-4
 ( 2،مادرانه ها: 1388یهمان،  نو بهاریالال کي ای نسيم صفت+اسم+ی   10- 2-3-4
در مورد ساخيار ايي صفت بايد گفت،که ايي نووع صوفت مخصوو  رحماندوسوت     صفت+اسم+ینا   11- 2-3-4

های دسيوری ديد  نشود،و هوايد بورای تکميول وزن هوعر بوه ابوداع چنويي         هيچ يک از کياباست و ساخت آن در 
 ساخياری پرداخيه باهد.

 ( 50،هيچ هيچ هيچانه: 1389یرحماندوست،  خوهگلينای جوجه
 ( 10،سرود گلها: 1387یيمينی هريف،  ،نازنيي بدناما نوگلی  صفت+نین+اسم 12- 2-3-4
 ( 2،بازی های پنج انگشت: 1388یرحماندوست، زبر و زرنگان يکی هصفت+و+صفت    13- 2-3-4
،خالوه ريوز  و   1388یقاسوم نيوا،   خرد  ريزهای کوچيک،بزرچ،بسيه به بسيه جعههصفت+ه+بن مضارع  14- 2-3-4

 ( 12صندوس جادويی: 
 ( 10،مادرانه ها: 1388سيب کالم یرسوليان، نو رسيد بخواب ای صفت+بن ماضی+ه  15- 2-3-4
 ( 13،مي کجا و زور کجا: 1386،سهز  جان  یرحماندوست،سهز  قهاصفت+ه+اسم   16- 2-3-4

 ( 3،گل چی هد :1389رو صندلی،رو ميز   یرحماندوست، ريز  ميز موهای 
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،دلوم موی خوواد    1388خونوه  یرسووليان،  ی  تو کيابا میجورواجور چيزایبن مضارع+وا+بن مضارع   17- 2-3-4
 ( 7بدونم: 

 ( 2،حسنی کالس چند : 1389یقاسم نيا،  ريز  ريز بارون    بن مضارع+ه+بن مضارع+ه 18- 2-3-4  
،پورواز سوخت الک   1387یکشواورز،   دارخنود  اما نمرد و زند  ماند،با اتفاقی بن مضارع+ه+بن مضارع  2-3-4-19

 ( 14پشت: 
 (  8،داسيان انقالب: 1387به را  افياد  بود یرسوليان،  هشت سالهجنگ عدد+اسم+ه   20- 2-3-4
،اون چيوه کوه   1386ميکنه خيلی قشنگ ميکنهیرحماندوسوت،  رنگ و وارنگنقاهيمو +وا+اسم  _اسم+ ُ 2-3-4-21

 (  17اون کيه که: 
 ،نی نوی موا  1388خوان! یرسوليان،می جيک جيکیکنم که جوجه ها  کفش های فکر میاسم+اسم+ی   22- 2-3-4

 (  7قشنگه: 
 (  8،حسنی می خواست بازی کنه: 1387یقاسم نيا، قلقله زنيک کدوی اسم+اسم+ه+بن مضارع   23- 2-3-4
 ( 14،ما  و ماهی: 1387یهمان، جيک جيکوجوجه دار  همسايه مون  زرد و قشنگ و اسم+اسم+و   24- 2-3-4
  5،بال بالی هوا:  1386ان یکشاورز، رنگی رنگیخورن،توپ های دن و قل مینور میاسم+ی+اسم+ی    25- 2-3-4
) 
،خالوه ريوز  و   1388خورد  ريوز  یقاسوم نيوا،     بسيه بوه بسويه  جعهه های کوچيک،بزرچ   اسم+ه+اسم   26- 2-3-4

 ( 12صندوس جادويی: 
 ( 4،داسيان انقالب: 1387تو دنيا رسوا هه یرسوليان، بدکار ديو صفت+اسم+ه    27- 2-3-4
،نی نی ما زرنگوه:  1388! یرسوليان،سر به هوای نی نی نفهميد کجا رفت  اون دکمه  اسم+حرف+اسم  28- 2-3-4
6 ) 
 یهمان ( بی دست و پا یچطور قايم کرد خودهو  يه دکمهبی+اسم+و+اسم    29- 2-3-4
،الاليوی هوای   1388مي،یهموان،  یيکی يک دونوه ی مي عزيز مي،،الالگل بابونهعدد+ی+عدد+اسم الال 30- 2-3-4

 ( 2ههانه پسرانه: 
،چاقاله نگو يه دسويه  1388نعنا و ريحون بخر  یکشاورز، سهزی فروشاز آقای صفت+ی+بن مضارع    31- 2-3-4

 ( 9گل: 
 گروه وصفی    2-3-5

 (  9یهمان:  پرز اميد( / هاپرک 4،ما  و مي: 1375او یرسوليان، چون برف سفيدگيسوی 
وحيديان «یمسند گرو  اسمی است که  فعل اسنادی برای تکميل جمله به آن نياز دارد »  یمسند( سادهصفت  2-3-6

 صفت ساد  به کار رفيه است.984( از مجموع 16: 1381کاميار،

 ( 5،نی نی خونه ی ما: 1388هه یرسوليان،می کماينهمه هور و هادی تو دلهامون 
 (  1،اتل ميل توتوله: 1390یرسوليان،باهوش زرنگ وحسي صفت مشت    پیشوند  با+اسم 2-3-7
 (  5،جوجه رنگی: 1389هد   هايد ديگه نخند  یرسوليان، بی حالمريض و بی+اسم  2-3-7-1
 (  3،داسيان انقالب: 1387و درموند  بودن یرسوليان، نااميد همهنا+اسم  2-3-7-3
ی سازد که ويژگيهای پايوه سی يا چيزی را میهنگامی که ايي وند،با صفت همرا  هود صفت کنا+صفت   2-3-7-4

 (228:  1387هايش با آن ميزاد است.یحق هناس،ترکيب را ندارد يا ويژگی
 (  2،عيد اومد بهار اومد: 1388یرسوليان، نامرتبگه نهايد باهه  ايي خونه،می
 (  8،حسنی می خواست بازی کنه: 1387ه یقاسم نيا،نادونگرچ سيا چه نا+بن مضارع  2-3-7-5
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سوازد. یحوق   ايي وند یقيد(،در ترکيب با اسوم و بوي فعول: فوت بوا مفهووم کلوی اهويراک موی         هم+اسم  2-3-7-6
 (231:  1387هناس،
 ( 3،در کودکسيان: 1387/ م ل يکديگر یيمينی هريف، همقد و / همشکل همسر و همسال/  همجور و همرنگ

،مووش دم بريود :   1389باهد یرحماندوسوت،  رقصاندلش می خواست دم او پيچ پيچ و د  اسم+ان پسون 2-3-7-7
15 ) 
 ( 3،داسيان انقالب: 1387هد اون روزهای سرد یرسوليان، نورانی گرم واسم+انی  2-3-7-8
 ( 3،پنج تا ..بازی ها: 1388هدن به جز مي یرحماندوست، ديوانههمه اسم+انه  2-3-7-9
 (  12،رنگ و وارنگ: 1389است یهمان، ایقهو ميز و صندلی هر دو ی اسم+ 2-3-7-10
 ( / 3،در کودکسيان: 1387یيمينی هريف،  مهربانم ل خواهران با هم اسم+بان   2-3-7-11
 (  18،موش دم بريد : 1389م یرحماندوست،هرمسارگفت: موهی،اسم+سار   2-3-7-12
،سگی بود و جنگلوی بوود:   1389است یرحماندوست، گرحيلهروبا ،خروس اما می دانست که اسم+ گر  2-3-7-13

12  ) 
 (  2،گل و چای: 1388گاهی تلخه،گاهی هيريي یرحماندوست، غمگيييکی تنها،يکی اسم+گین  2-3-7-14
 (  7،ما  و مي: 1375است یرسوليان، رنگييگردد دست او هب که برمیاسم+ین  2-3-7-1-15
 ( 18،بابا آمد نان آورد: 1385یهمان هناورتو آب،قالب او بود اسم+ور    2-3-7-16
 ( 9،نی نی توپولی يکی يه دونه: 1389یکشاورز، کالفههه چون بلند نيست خيلی هد  نمیاسم+ه   2-3-7-17
مشووقاش چووه قوودر تميووز   پوواکيز حسووي ميوور  مدرسووه همووش بووه فکوور درسووه موو دب و  اسففم+ی ه  2-3-7-18

 ،اتل ميل توتوله(1390یرسوليان،
 12،داسيان انقالب: 1387باهيد یهمان، پايند  ها هميشه سرزند  باهيد  سالم و قوی وبچهنده  َ__اسم+ 2-3-7-19
) 

 ( 16،پرواز سخت الک پشت: 1387بود یکشاورز، هرمند از کار خود 
 (  7،نی نی کوچولو چی کرد : 1389  یهمان،مندعالقهنی نی کوچولو به فيلها  خيلی اسم+مند   2-3-7-20
 (  11،چاقاله نگو يه دسيه گل: 1388د یکشاورز،خطرناکنها غصه نخور حالت خوبه  بسينیاسم+ناک   2-3-7-21
 (  4،آب بابا ماما: 1388ست یهمان،کرمويک دفعه ديدم آن سيب،اسم+و    2-3-7-22
  ( 3ها: ،ما بچه 1387ييم  پرکارتر از نانواهاييم یيمينی هريف،نانوا ما کوچولوها   اسم+وا 2-3-7-23
هسوويم در ايووي جهووان سرسووخت باهووی هميشووه آزاد باهووی هميشووه یناهيوود(      اميوودواراسففم+وار  2-3-7-24

   (14،ما  و مي: 1375یرسوليان،
ساله هوا:   2،هعر و نقاهی برای 1390ست زرد  م ل زردآلوست یقاسم نيا،چاقالوخرسک ما صفت+آلو   2-3-7-25
4 ) 
 (  10،پسرانه ها: 1388باهی و خندون یرسوليان، هادمانالهی صفت+مان 2-3-7-26
 (  1،اتل ميل توتوله: 1390یرسوليان،  قرمزیدور کالت صفت+ی   2-3-7-27
 ( 7،بچه ها جورواجورند: 1387ه  یقاسم نيانازنين ايي بچه اهل چينه بهيي چهنین _َ_صفت+ 2-3-7-28
 ( 12ريز  و صندوس جادويی: ،خاله 1388بود یهمان، ريز با اينکه خيلی صفت+ه   2-3-7-29
 ( 8،کالغی و کالغی بود: 1387ست هم عاقل  یکشاورز،دانا هناسم مي،که همهغالی میبن مضارع+ا  2-3-7-30
 (  15،ما  و مي: 1375یرسوليان، خندانها هاد و بچهبن مضارع+ان  2-3-7-31
 ( 2،آسمان دريا هد: 1388بود یکشاورز، فروهی هاغمگيي هد از اينکه گلبن مضارع+ی  2-3-7-32
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 (  14،لهاس عيد گنجشک: 1389یرحماندوست، گرفيارمگفت: چه کنم بن ماضی+ار  2-3-7-33
 (  8،داسيان انقالب: 1387هد یرسوليان، بسيه دست و پاش تو جنگ با مابن ماضی+ه   2-3-7-34  
 ( 4،سگی بود،جنگلی بود: 1389ست،بود همه جاش یرحماندو ديدنیجنگل قشنگی بود مصدر+ی  2-3-7-35
 صفت مرکب    2-3-8
 (  3،مادرانه ها: 1388یرسوليان، دردونهتو نازی و تو اسم+اسم  2-3-8-1
 ( 11،پسرانه ها: 1388و هاديم یرسوليان، دل گرممي و بابا به تو اسم+صفت     2-3-8-2
 ( 3،داسيان انقالب: 1387و پير بودن  یرسوليان، دارغصهپهلوونا اسم+بن مضارع    2-3-8-3
 (  1،ما  و مي: 1375یرسوليان،پرآب برکه گرديد صفت+اسم  2-3-8-4
 ( 8،نی نی کوچولو يه گاو داهت: 1389ه  یکشاورز،عجيب غريههای نی نی خيلی نقاهیصفت+صفت  2-3-8-5
 (  11،در کودکسيان: 1387هه  یيمينی هريف،هه نم نمی تابه تا میمی بدنماقرمز و صفت+بن مضارع   2-3-8-6
 ( 4،خاله سوسکه و آقا موهه: 1388ه یقاسم نيا،دورنگهاش رو بهيي سرخ و سفيد،دمپايیعدد+اسم  2-3-8-7
 ( 11،ما بچه ها: 1387یيمينی هريف، يک جورهمه از سر تا پا يک رنگ و عدد+ بن مضارع   2-3-8-8
 مرکب   –صفت مشت   2-3-9
  (15،ما  و مي: 1375بود یرسوليان، رنگارنگ الله و رز قشنگ بود  بنفشهاسم+ا+اسم   2-3-9-1
 ( 5،نمکی و..: 1387یهمان،آبی رنگی پاک و قشنگ آبت زالل و ای برکهاسم+ی+اسم   2-3-9-2
 (  16،ترانه های مامانی: 1386   یرحماندوست،سوت و کوراگه نهاهه،خونه اسم+و+اسم    2-3-9-3
 ( 1،اتل ميل توتوله: 1390بود پيرهنش هال سفيد گردنشیرسوليان، چيي چينیاسم+اسم+ی  2-3-9-4
 (  1378،12یکشاورز،باغ رنگارنگ،رنگیرنگیعجب چيز قشنگيه  پراش چه اسم+ی+اسم+ی 2-3-9-5
 (  16،خاله سوسکه و وروجک: 1388است  یقاسم نيا، ريز  ميز با اينکه اسم+ه+اسم+ه   2-3-9-6
 (  100،هيچ هيچ هيچانه: 1389   یهمان،گل پيازناز ،+اسم   _ِ_اسم+  2-3-9-7
 (  13،به خاطر خروسه: 1388یقاسم نيا، آواز  خوانتا بشه اسم+ه+بن مضارع    2-3-9-8
،حسونی يکوی يوک دونوه     1389اسوت یقاسوم نيوا،    يکی يک دونوه ميو  زياد ،اما حسنی،عدد+عدد+اسم   2-3-9-9

 (2است:
،خاله ريز  و صوندوس جوادويی:   1388یقاسم نيا،  نامهربون اما توکه نهودی ايي همهنا+اسم+بان)بون(    2-3-9-10 
6 ) 
،عروسی خاله 1390بشه  یرسوليان، آب و رنگخوشتا زندگی قشنگ بشه،دنيا ُ+اسم  __صفت+اسم+  2-3-9-11

 ( 8سوسکه: 
 ( 9،نی نی ما زرنگه: 1388بود  پراش یهمان، و وارنگ رنگی يک پرند  که قصه+وا+اسم  _ُ_اسم+ 2-3-9-12
 ( 8،نی نی چه بازيگوهه: 1388هد یهمان، ذوس زد از خوهحالی اسم+بن ماضی+ه  2-3-9-13
 10،ما  و موي:  1375یهمان، دوست داهينیتو گل باغ مي م ل هب بو،خوش بو  ناز و اسم+مصدر+ی   2-3-9-14
) 
 ( 7یهمان،:  رنگ به رنگم ل رخت کارش،سخنش اسم+به+اسم   2-3-9-15
،آواز 1387چموهی اسوت یيمينوی هوريف،    جفيک زنست،ايي اسب بازی گوهیَک+بن مضارع_اسم+ 2-3-9-16

 ( 6سوسک: 
 ( 11،الاليی های بابايی: 1389   یکشاورز،بی حد و مرز الال،الال گل مرز   محهت+اسم   _ُ_بی+اسم+ 2-3-9-17
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،نوی نوی کوچولوو    1389ست یهمان،پخش و پالهاش توی اتاس نی نی،باز اسهاب بازیت ُ+صف_صفت+ 2-3-9-18
 (4يه گاو داهت: 

 ( 4،داسيان انقالب: 1387تو دنيا رسوا هه یرسوليان، بدکار ديو صفت+اسم+ه   2-3-9-19
 ( 11: ،نی نی کوچولو کجايی1389باهه یکشاورز، نازک نارنجیبچه نهايد ايي قدر  صفت+اسم+ی    2-3-9-20
 7،خرگوش و جنگ هيرها: 1387باهد غذايت رو به را  یهمان،  دردسربیزحمت و بیبی+اسم+اسم    2-3-9-21
) 
 ( 3،بچه ها جورواجورند: 1387ه یقاسم نيا،فرفريموی سرش صفت+صفت+ی    2-3-9-22
 ( 10،کالغی و کالغی بود: 1387یکشاورز،  گرم کارهد از آن لحظه،ِ+اسم  _صفت+ 2-3-9-23
 ( 3،داسيان انقالب: 1387بودن  یرسوليان، درموند همه نااميد و در+بن ماضی+ه    2-3-9-24
 ( 11،در کودکسيان: 1387هه یيمينی هريف،می تابه تاهه  نم نمی قرمز و بدنما میتا+حرف + تا    2-3-9-25
 گروه وصفی    2-3-10  

 ( 6،آرزوهای مي: 1390باهم تو خوبی و خوهگلی از همشون سر باهم  یرسوليان، از همه بهيرخوام توی بر  ها می
 ( 8نميشه یهمان:  بهير از ايي( / يه آدم مهربون،7یهمان:   پرجنب و جوشبا دوتا گوش دراز زرنگ و 

 جدول ساخيار صفات در ترکيهات وصفی و مسند
 جمع تعداد ساختار صفت در مسند تعداد وصفیدرترکیب ساختارصفت ردیف

 2163 984 ساده 1179 ساده 1
 579 273 مشت  306 مشت  2
 352 192 مرکب 160 مرکب 3
 133 56 مرکب -مشت  77 مرکب -مشت  4
 92 70 گروه وصفی 22 گروه وصفی 5
 3319 1575 جمع کل 1744 جمع کل 6
 ترکيهات وصفی و مسندنمودار بسامد صفت از لحا  ساخيار در   -9

 
 نمودار بسامد درصد صفات از لحا  ساخيار -10
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 نتیجه: -3

-اگر از ديدگا  آموزهی به ايي امر بنگريم،کودکان در ايي سي همه چيز را با صفات سواد  بيشوير و بهيور درک موی     

صوفت موورد بررسوی قورار      3319هوود. از  کنند،که با توجه به جداول و نمودارها ايي امر بوه وضوو  مشواهد  موی    
صفت در گرو  مسند،از لحوا  سواخيمان سواد  هسويند کوه در       984صفت در گرو  ترکيههای وصفی و  1179گرفيه،

 4درصود صوفات مرکوب و     11درصد صفات مشيق، 17هود و بعد از آن درصد صفات را هامل می 65کل،ايي آمار 
دهد که با توجه به گرو  سنی موورد  تشکيل می درصد صفات را گروههای وصفی 3مرکب  و  -درصد صفات مشيق

ايي امر کامالً منطقی و طهيعی به نظر ميرسد. در مورد ساخيار بعزی از صفات بايد گفت،کوه ايوي   « الف و ب » نظر 
نوع صفات مخصو  هاعر بود  و ساخت آن در هيچ يک از کيابهای دسيوری ديد  نشد،و هايد هاعر  برای تکميل 

 ع چنيي ساخياری پرداخيه باهد.مانند: صفت+ ينا در کوچکينا، خوهگلينا و تنهلينا  وزن هعر به ابدا
 

 منابع و ماخذ
 ،انيشارات فاطمی،چاپ پانزدهم1( دسيور زبان فارسی1373گيوی،حسي،انوری،حسي،یاحمدی .1

 ههريور،چاپ اول 17ی (دسيور زبان فارسی،چاپخانه1363اميي مدنی،صادس،ی .2

 ( دسيور زبان فارسی،انيشارات فاطمی،تهران،چاپ سوم1376حسي،یانوری،حسي و احمدی گيوی، .3

 ،انيشارات فاطمی،ويرايش چهارم   2( دسيور زبان فارسی1390،ی____ ____ .4

(دسيور زبوان فارسوییکياب هوای درسی(،تهران،مدرسه،هورکت چواپ و نشور       1387حق هناس،علی و ديگران،ی .5
 کيابهای درسی ايران

:    53و  52ی دانشکد  ادبيات و علوم انسانی،هومار   ،مجله«ر زبان فارسیاهيقاس د( » 1385خوئينی،عصمت،ی .6
43-32   

 ی انيشارات و چاپ دانشگا  تهران،چاپ دوم ( لغت نامه ،م سسه1377دهخدا،علی اکهر،ی .7

 ( سگی بود جنگلی بود،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ پنجم،1389رحماندوست،مصطفی،ی .8

 با چی بهرم با چی بيارم،انيشارات مدرسه،چاپ سوم  ( 1390،ی____ ____ .9

 های نوازش،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول( ترانه1385،ی____ ____ .10

 ( بابا آمد،نان آورد،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ سوم  1385،ی____ ____  .11

 (  مي کجا و زور کجا؟،انيشارات مدرسه،چاپ اول1386،ی____ ____  .12

 ساده
65% 

 مشتق
17% 

 مرکب
11% 

  -مشتق
 مرکب

4% 

گروه 
 وصفی

3% 

 بسامد درصد صفات  



 15/        منظوم کودکان اتیکاربرد صفت در ادب لینقد و تحل 

 ( اون چيه که،اون کيه که،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول1386،ی____ ____  .13

 ها،انيشارات پيدايش،چاپ سوم( پنج تا انگشت بودند که... بازی1388،ی____ ____ .14

 های پنج انگشت،انيشارات مدرسه،چاپ سوم  ( بازی1390،ی____ ____   .15

 ( غول کوچولو اومد ! بيرس لولو اومد ،انيشارات مدرسه،چاپ سوم  1389،ی____ ____   .16

 ( رنگ و وارنگ از همه رنگ،انيشارات مدرسه،چاپ دوم1389،ی____ ____ .17

 ( لهاس عيد گنجشک،انيشارات حوا،چاپ اول  1389،ی____ ____ .18

 بريد ،انيشارات حوا،چاپ اول( موش دم 1389،ی____ ____ .19

 ( خانه خاله،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول1388،ی____ ____ .20

 ( گل و چای و خواسيگاری،نشر پنجر ،چاپ دوم1388،ی____ ____ .21

 ( گل چی هد ؟ قيچی هد ،نشر افق،چاپ اول1389،ی____ ____ .22

 ه باهه خطری ندار ،نشرافق،چاپ اول  ( چاقو تو آهپزخونه گرم کار  اونجا ک1389،ی____ ____ .23

 ( سوزن ورپريد  دست منو نديد ،نشرافق،چاپ اول1389،ی____ ____ .24

 ( هيچ هيچ هيچانه،نشرافق،چاپ اول  1389رحماندوست ،مصطفی و ديگران،ی .25

( از آسمون تا اينجا،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چواپ  1385رحماندوست،مصطفی،قاسم نيا،هکو ،ی .26
 اول  

 های مامانی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول( ترانه1386،ی____ ____ .27

 های بابايی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول( ترانه1388،ی____ ____ .28

( عروسی خاله سوسکه،انيشارات فرهنگ مردم با همکواری انيشوارات رعنا،چواپ    1390رسوليان بروجنی،بنفشه،ی .29
 چهارم  

( اتل ميل توتوله گاو حسي چوه جور ؟،انيشوارات فرهنوگ موردم بوا همکواری انيشوارات        1390،ی____ ____ .30
 رعنا،چاپ چهارم  

 ( جوجه رنگی،نشر نوهيه،چاپ سوم1389،ی____ ____ .31

 ( نی نی خونه ی ما،نشر نوهيه،چاپ دوم1388،ی____ ____ .32

 ( بابا بزرچ،نشر نوهيه،چاپ سوم  1389،ی____ ____ .33

 خواد بدونم،نشر نوهيه،چاپ دوم( دلم می1388،ی____ ____ .34

 ( يه چيز صورتی رنگ،نشر نوهيه،چاپ سوم  1389،ی____ ____ .35

 ( داسيان انقالب،نشر نوهيه،چاپ اول،1387،ی____ ____ .36

 خواد بدونه،انيشارات آميس،چاپ اولنی می( نی1388،ی____ ____ .37

 نی ما قشنگه،انيشارات آميس،چاپ اول( نی1388،ی____ ____ .38

 نی ما زرنگه،انيشارات آميس،چاپ اول( نی1388،ی____ ____ .39

 نی چه بازيگوهه،انيشارات آميس،چاپ اول( نی1388،ی____ ____ .40

 نی اومد به دنيا،انيشارات آميس با همکاری انيشارات فرهنگ مردم،چاپ دوم( نی1390،ی____ ____ .41

 همکاری انيشارات فرهنگ مردم،چاپ اول( عيد اومد بهار اومد،انيشارات آميس با 1388،ی____ ____ .42

 (  نمکی و ديو بد زبون،انيشارات آميس،چاپ اول1387،ی____ ____ .43

 ( آرزوهای مي،انيشارات فرهنگ مردم با همکاری انيشارات رعنا،چاپ پنجم1390،ی____ ____ .44

 ( ما  و مي،انيشارات هشت بهشت،چاپ اول1375،ی____ ____ .45

 هانه دخيرانه ها،انيشارات هشت بهشت،چاپ دومهای ه( الاليی1388،ی____ ____ .46
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 های ههانه پسرانه ها،انيشارات هشت بهشت،چاپ دوم( الاليی1388،ی____ ____ .47

 های ههانه مادرانه ها،انيشارات هشت بهشت،چاپ دوم( الاليی1388،ی____ ____ .48

 ی زبان فارسی،انيشارات اساطير،چاپ اول  ( دسيور ساد 1376هريعت،محمد جواد،ی   .49

 ی خوهه،چاپ اول  ( مهانی علمی دسيور زبان فارسی،چاپخانه1363هفايی،احمد،ی  .50

 (  اصول دسيور زبان فارسی،انيشارات مشعل اصفهان ،چاپ چهاردهم  1358طالقانی،سيد کمال،ی .51

 ( ساخت زبان فارسی،انيشارات احيای کياب،چاپ پنجم  1386غالمعلی زاد ،خسرو،ی   .52

 ی زبانشناسی جديد،تهران،سخيخيصر امروز،بر پايه(  دسيور م1388فرهيدورد،خسرو،ی .53

 ( دسيور مفصل امروز،انيشارات سخي،چاپ سوم1388،ی____ ____ .54

 ( دسيور برای لغت سازی،انيشارات زوار،چاپ اول1386،ی____ ____ .55

 ( دست کوچولو،پا کوچولو،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ سوم1386قاسم نيا،هکو ،ی .56

 ( الال،الال،گل هب بو،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ چهارم1389ديگران،ی و ____ ____ .57

 ( بچه ها جورواجورند،انيشارات پيدايش،چاپ دوم1387،ی____ ____ .58

 ها جورواجورند،انيشارات پيدايش،چاپ اول( بازی1386،ی____ ____ .59

 پ سومخواست بازی کنه،انيشارات پيدايش،چا( حسنی می1378،ی____ ____ .60

 ( حسنی کالس چند ،انيشارات پيدايش،چاپ چهارم1389،ی____ ____ .61

 ( حسنی يه جوجه دار ،انيشارات پيدايش،چاپ چهارم1389،ی____ ____ .62

 يک دونه است،انيشارات پيدايش،چاپ چهارم( حسنی يکی1389،ی____ ____ .63

 دوازدهمها،انيشارات پيدايش،چاپ ( هعر و نقاهی برای دو ساله1390،ی____ ____ .64

 ساله ها،انيشارات پيدايش،چاپ يازدهم 6( هعر و نقاهی برای 1388،ی____ ____ .65

 ( قطار ،قطار مورچه،انيشارات قديانی،چاپ اول1388،ی____ ____ .66

 ( ما  و ماهی،انيشارات قديانی،چاپ اول1387،ی____ ____ .67

 ( خاله سوسکه و آقا موهه،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .68

 ( خاله ريز  و گنج بزرچ،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .69

 ( خاله ريز  و صندوس جادويی،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .70

 ( به خاطر خروسه،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .71

 ( خاله سوسکه و وروجک،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .72

 ی فرهنگ،چاپ هشم(،و ديگران،دسيور زبان فارسی،چاپخانه1368قريب،عهدالعظيم،ی .73

 ( اهيقاس پسوندی در زبان فارسی امروز،مرکز نشر دانشگاهی،تهران1371کشانی،خسرو،ی .74

 گل با نمک و تپل مپل،انيشارات قديانی،چاپ دوم( چاقاله نگو يه دسيه1388کشاورز،ناصر،ی .75

 داد ،انيشارات قديانی،چاپ دوم ( مرا يک دايناسور درسيه قورت1388،ی____ ____ .76

 ( آب،بابا،ماما،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .77

 ی آبادی،انيشارات قديانی،چاپ دوم( هادی و گله1388،ی____ ____ .78

 ( آسمان دريا هد،انيشارات قديانی،چاپ دوم1388،ی____ ____ .79
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 های مامان زری،انيشارات رويش،چاپ هفيم( الاليی1389،ی____ ____ .84

 ابايی،انيشارات رويش،چاپ هفيمهای ب( الاليی1389،ی____ ____ .85

 نی کوچولو،انيشارات رويش،چاپ هفيمهای نی( الاليی1389،ی____ ____ .86

 نی کوچولو چی کرد  فيل ها رو قيچی کرد ،انيشارات رويش،چاپ نهم( نی1389،ی____ ____ .87

 منی کوچولو يه گاو داهت علف تو باغچه می کاهت،انيشارات رويش،چاپ نه( نی1389،ی____ ____ .88

 نی کوچولو کجايی خونه عمو يا دايی،انيشارات رويش،چاپ نهم( نی1389،ی____ ____ .89

 نی کوچولو زرنگه هلوارش آبی رنگه،انيشارات رويش،چاپ نهم( نی1389،ی____ ____ .90

 نی توپولی يکی يه دونه خوهگل و ناز و دردونه،انيشارات رويش،چاپ چهارم( نی1389،ی____ ____ .91

 نی توپولی می دونه مامان چه مهربونه،انيشارات رويش،چاپ چهارمنی( 1389،ی____ ____ .92

 ( نی نی توپولی می خوابه مهياب براش می تابه،انيشارات رويش،چاپ چهارم1389،ی____ ____ .93

 های بال بالی،انيشارات تولد،چاپ اول( بال بالی1386،ی____ ____ .94

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ چهارم ( سيب جان سالم،انيشارات پريمان کانون1386،ی____ ____ .95

 ( باغ رنگارنگ،آواز قشنگ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ دوم1378،ی____ ____ .96

 ( گنجشک و پروانه،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،چاپ اول1385،ی____ ____ .97

ا  علوم انسوانی و مطالعوات فرهنگی،چواپ    ( ساخت اهيقاقی واژ  در فارسی امروز،پژوهشگ1388کلهاسی،ايران،ی .98
 چهارم

(ترجمه ی بحرينی،مهسيی، دسيور زبان فارسی معاصر،تهران،هرمس،مرکز بيي المللی گفيگوی 1384الزار،ژيلهر،ی   .99
 تمدنها  

 ( دسيور زبان فارسی از ديدگا  رد  هناسی،تهران،نشر مرکز  1378ماهوتيان،ههرزاد،ی .100

،فصلنامه ی تخصصوی ادبيوات   «نشانه های زبان در هعر کودک ( » 1388مدنی،داوود،خسروی هکيب،محمد،ی .101
   101 – 114:   23فارسی دانشگا  آزاد اسالمی مشهد،همار  

ی گشياری،انيشوارات دانشوگا  فردوسوی،    ی نظريوه (  دسيور زبان فارسی بور پايوه  1386الدينی،مهدی،یمشکو  .102
 چاپ دهم

 ن فارسی،انيشارات طوس،چاپ دوم (  زبان هناسی و زبا1366ناتل خانلری،پرويز،ی   .103

( زير گنهد کهود،صور خيال در هعر کودک و نوجووان ايران،تهران،هورکت انيشوارات    1390نجفی،عهدالمجيد،ی .104
 ی مهر،چاپ اولسور 

ی خرمی،انيشوارات دانشوگا  سوپاهان انقوالب     ( دسيور زبان فارسی آموزهوی،چاپخانه 2536وزيي پور،نادر،ی   .105
 ايران

 ،انيشارات سمت ،چاپ پنجم  1( دسيور زبان فارسی 1382،تقی،یکامياروحيديان   .106

 (  دسيور کاربردی ميي ادبی،تهران،سخي1390وفايی،عهاسعلی،ی .107

 ( کودکان و ادبيات رسمی ايران،تهران،سروش،چاپ اول1371هاهمی نصب،صديقه،ی   .108

 سوم   ی مطهوعاتی علمی،چاپ( دسيور جام  زبان فارسی،موسسه1364همايون فرخ،عهدالرحيم،ی .109

 ( کودک و قصه،تهران،مدرسه،چاپ دوم1389هميی،اسماعيل،ی   .110

 (  ما بچه ها،نشر روش نو،چاپ اول1387يمينی هريف،عهاس،ی .111

 ( آواز سوسک،نشر روش نو،چاپ اول1387،ی____ ____ .112

 ( در کودکسيان،نشر روش نو،چاپ اول1387،ی____ ____ .113
 ( سرود گلها،نشر روش نو،چاپ اول1387،ی____ ____ .114
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 ،تهران،روزگار،چاپ دوم2و 1(،دسيور زبان فارسی 1379يوسفی،حسينعلی،ی .115

 


