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ساختمان ياشٌَاي مطتق :ياشٌ مطتق از يل تنًاش آزاد ي يل يا چىذ تنًاش يابستٍ تطنيل ميضًد
تنًاش آزاد را «پايٍ» ي تنًاش يابستٍ را «يوذ» ميوامىذ.
1ـ پيطًوذ
يوذَا از وظر جاي قرار گرفته در ساختمان ياشٌ 2ـ مياوًوذ
 3ـ پسًوذ
مهمترينپيشوندها
1ـ با

با  +اسم  صفت

با ادب ـ با سًاد

2ـ بي بي  +اسم  صفت

بي درد ـ بي عالقٍ

الف ـ وا  +صفت  صفت
 3ـ وا ب ـ وا  +اسم  صفت

وامىظم ـ وادرست
وافرمان ـ واسپاس

پ ـ تا  +به فعل  صفت
 4ـ وـ

وـ  +به فعل  صفت

 5ـ َم َم  +اسم  صفت

واياب ـ واتًان
وطنه ـ وسًز
َم درس ـ َم عقيذٌ

مهمترينپسوندها
1ـ ي اسم  +ي  صفت

تُراوي ـ صىعتي

 2ـ گر اسم  +ي  اسم

زرگر ـ َىگر

 3ـ گري صفت  +گري  اسم يحطيگري ـ مًريگري
 4ـ يت اسم  /صفت  +يت اسم ضخصيت ـ مالنيت
 5ـ ار به ماضي  +ار  اسم مردار ـ رفتار * ياشٌَايي چًن گرفتار ـ برخًردار صفت َستىذ

الف ـ به ماضي  +ـٍ   ٌ /صفت مفعًلي :افسردٌ
 6ـ ـٍ ٌ /

ب ـ به مضارع  +ـٍ  اسم خىذٌ ـ والٍ
پ ـ اسم  +ـٍ   ٌ /اسم :زباوٍ
ت ـ صفت  +ـٍ   ٌ /اسم :سفيذٌ

 7ـ ِ ش به مضارع +
 8ـ ان
 9ـ اوٍ

ِ ش  اسم ريش ،گًيص

به مضارع  +ان  صفت  /قيذ گريان ـ ريان
الف ـ اسم  +اوٍ  اسم :صبحاوٍ ـ ضاگرداوٍ
ب ـ اسم  +اوٍ  صفت /قيذ :مرداوٍ ـ مًدماوٍ
پ ـ صفت  +اوٍ  صفت  /قيذ :متأسفاوٍ ـ عاقالوٍ

 10ـ گاوٍ صفت ضمارش  +گاوٍ  صفت :پىجگاوٍ ـ ديگاوٍ
 11ـ َ وذٌ به مضارع +

َ وذٌ  صفت :ريوذٌ ـ گًيىذٌ

12ـ
 13ـ گار به فعل  +گار  صفت  :خًاستگار ـ ماوذگار
 14ـ چي اسم  +چي  اسم :قًٌُچي ـ معذنچي
 15ـ بان اسم  +بان  اسم :باغبان ـ دربان
 16ـ دان اسم  +دان  اسم :ومنذان ـ گلذان
 17ـ ِ ستان اسم  ِ +ستان  اسم :گلستان ـ َىرستان
 18ـ گاٌ اسم  +گاٌ  اسم :سحرگاٌ ـ داوطگاٌ
 19ـ زار اسم  +زار  اسم :اللٍزار ـ گلسار
 20ـ يٍ اسم  +يٍ  اسم /صفت مجيذيٍ ـ وقليٍ
 21ـ َ ك الف ـ اسم  َ +ك  اسم :صفلل ـ اتاقل
ب ـ صفت  َ +ك  اسم :زردك ـ سفيذك

 22ـ چٍ اسم  +چٍ  اسم :قاليچٍ ـ صىذيقچٍ
 23ـ مىذ (ايمىذ) اسم  +مىذ صفت :ثريتمىذ ـ بُرٌمىذ
 24ـ يَر اسم  +ير  صفتَ :ىرير ـ پُىاير
 25ـ واك اسم  +واك  صفت :غمىاك ـ ومىاك
 26ـ يار اسم  +يار  صفت /قيذ :اميذيار ـ علي (ع) يار
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