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زبان عربی صرف کاربردی

 تأليف

یه ميرقادراللّ فضل دسيّ دکتر   و      یحسين کيان دکتر
 ت علمی داوشگاٌ شيرازأاعضای َي
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 زبان عربی صرف کاربردی

 اهلل ميرقادری حسيه کياوی ي دکتر سيد فضلدکتر 

 الْامآسواًٖيیراستار: 

 صٌٗةدّماًٖآرا:  صفحٍ

 صادُهيؤجَادهطراح جلد: 

8931 ايل:چاپ 

 ًسخ8111ِشمارگان: 

سساًٖعلَمٍفٌاٍسٕإاطالعتاّوىاسٕاًتطاساتهشوضهٌطمِاًتطاساتداًطگاُض٘شاصواشر: 

 ریال      قيمت: 

رساوی علًم ي فىايری محفًظ استای اطالع حق چاپ برای مرکس وشر داوشگاٌ شيراز ي اوتشارات مرکس مىطقٍ

8878غٌذٍقپست68317ٖ-18888وذپستٖ-ض٘شاص،ه٘ذاىاسم،وَٕداًطگاُض٘شاص

16897269181تلفيٍتلفىس:

کیانی، حسین، ۱۳۵۰ -  : سرشناسه 
صرف کاربردی زبان عربی/ تالیف حسین کیانی، سیدفضلاهلل میرقادری؛ ويراستار الهام آسمانی.   : عنوان و نام پديدآور 

شیراز: دانشگاه شیراز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهشی، مرکز منطقهای اطالعرسانی   : مشخصات نشر 
علوم و فناوری، ۱۳۹۸.
ع، ۳۴۱ ص.: جدول.   : مشخصات ظاهری 

انتشارات دانشگاه شیراز؛۵۴۱.   : فروست 
فیپا   : وضعیت فهرست نويسی 

 A practical arabic morphology :پشت جلد به انگلیسی  : يادداشت 
کتابنامه:ص.۳۳۹-۳۴۱.   : يادداشت 

زبان عربی -- صرف -- راهنمای آموزشی )عالی(   : موضوع 
Arabic language -- Morphology -- Study and teaching (Higher)  : موضوع 

زبان عربی -- صرف-- مسائل ،تمرينها و غیره   : موضوع 
 Arabic language -- Morphology-- Problems,exercises,etc  : موضوع 

میرقادری، سیدفضلالله، ۱۳۳۷ -   : شناسه افزوده 
دانشگاه شیراز   : شناسه افزوده 

 Shiraz University  : شناسه افزوده 
ايران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری   : شناسه افزوده 
 Regional information center for scienceand technology  : شناسه افزوده 

 ۶۱۳۱ PJ  : رده بندی کنگره 
 ۷۵۰۷/۴۹۲۶  : رده بندی ديويی 

 ۵۹۶۳۲۸۹  : شماره کتابشناسی ملی 
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 شًرای اوتشارات داوشگاٌ شيراز


هعاٍىپژٍّطٖداًطگاٍُسئ٘سضَسإاًتطاساتدوتشس٘ذهجتثٖصتشجذ

اًتطاساتًواٌٗذُهعاٍىپژٍّطٖداًطگاُدسضَسإدوتشعل٘شضاسشداسٗاى

سئ٘سهشوضًطشدوتشّاجشستَدُ

 داًطىذٌُّشٍهعواسٕدوتشهحوذغادقاتَالماسوٖ

داًطىذُهَادٍعوشاىدوتشهحوذاتشاّ٘نتحشالعلَم

داًطىذُهٌْذسٖتشقٍواهپَ٘تشدوتشهْشصادت٘غص

 ضٌاسٖداًطىذُعلَمتشت٘تٍٖسٍاىفشٗثاخَضثختدوتش

داًطىذُداهپضضىٖدوتشهػطفٖسضَٕ

داًطىذُعلَمحث٘ةضشٗفدوتش

داًطىذُهٌْذسٖض٘وٖ،ًفتٍگاصدوتشعل٘شضاضشٗعتٖ

داًطىذُالْ٘اتٍهعاسفاسالهٖدوتشعثذالعلٖضىش
 داًطىذُالتػاد،هذٗشٗتٍعلَماجتواعٖدوتشاحوذغذساٖٗجَاّشٕ

داًطىذُعلَمٍفٌاٍسٕدوتشهحوذهْذٕظشافت

داًطىذُهٌْذسٖهىاً٘هاحوذفاضلصادُدوتش

داًطىذُادت٘اتٍعلَماًساًٖدوتشحس٘يو٘اًٖ

داًطىذُوطاٍسصٕدوتشهشضِ٘هَسًَٕسة

داًطىذُحمَقٍعلَمس٘اسٖدوتشهجتثٍٖاعظٖ




  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شورای انتشارات 

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
 

 

 مرتبه علمی                                                         نام و نام خانوادگی                                              

 

 دانشیار )رئیس شورا( دکتر محمد جواد دهقانی -

 (دبیر شـورا) استاد دکتر محمدرضا صالحی -

 اسـتاد دکتر حبیب شریف -

 دانشیار دکتر محمدرضا فالحتی قدیمی فومنی -

 دانشیار دکتر محمدرضا قانع -

 استادیار دکتر هاجر صفاهیه -

 استادیار ن الریعبدالرضا بازرگا -

 

 

 



 ص
 

 

 

 

 

 

 

 

 گفحارصیپ
 

 الح  
 
المِه ربِّ مُذ لل   ى  یالع 

ُ
الة الُم عل والصَّ   یوالسَّ

 
لِمه ِز یخ

 
  ُرسِلِه  وأضزِف  خ

 
وآِله  ذمَّ ح  ًا ُه یِّ بي

 
 

اهز ى  یبیِّ الط
َّ

 . ى  یالط

ُمىا الع   لال اإلهام الصادق
َّ
عل

 
 یبز  : ج

 
ها ة

َّ
 ک   فإي

 
 الُم الل

َّ
ُن یُ ذي ِه ال

ِّ
ه به کل

 
لم

 
 ( 2:171، البسار ًةی)طفخ

       

 ظارظ، وخىظ يثز و ػؼز قالب ظر یػزب اتیکه ظر اظب ییبهاگزاو یهاًهیگًد اس یزیگبهزه و یابیظطث

 کیالسم آو را بؼًاطًع و هز یو ابشارها اسهایيغیهمکى اطث که ضىاطحاراو آو ابحعا هقعهات، پ یهًگاه

کمال ره  یطى هو پز ثمز ب یغً یبا آو هسحىا قزار ظهًع جا بحىايًع غیاهىر ضى یظر راطحا گزفحه، فزا را

 اتیز ای هیهحؼال ثیهًشل هقصىظ که هماو غا طز به جا کزظه قیعز یگام عبهالسم گام یبا آگاه و ًعیپى

  زق، هىاهب اویپا یب ايىصیاق اس را غیضى خاو و بزطًع اطث بهیع
 

 هًع طاسيع.بهزه یو اػل خل

روظ و ظايغ صزف هقعم بز ظايغ ی( به ػمار هیسباو ػزب اصىل) ةیظايغ صزف و يسى هباظئ الؼزب

 یزیفزاگ با و رفث غیيسى پ یجىاو به طىیاطث و با فزاگزفحى آو ه یػًاطصزف کلمه زایسيسى اطث 

 ظايغ بىظو اسیيغیپ. افثی ظطث یػزب اتیاظب و سباو ػزصه گزیجىاو به ػلىم ظیه هزاجب ثیرػا با يسى

 ۀهم و کًع یؼیايعژرف یػزب اتیسباو و اظب یهاػزصه ۀظر هم یاطث که اگز کظ یاگىيه به صزف

کًع که به یه اسیي ازظاص هن باس باػع، ظاػحه پژوهغ و ضیها جعرهزاجب را بگذرايع و طال

 ظايغ صزف جىخه کًع.  یها یکار   شهیر

السم اطث آو ػلىم را فزاگزفث و  و بىظ اسیيیجىاو اس قىاػع سباو بیيم ػمعه لیبه طه ظل یعىر کل هب

 7افثی ظطث یهحؼال و هغلىب اهعاف به و کزظ بظًعه سباو آثار ىیجمز و جکزار و عویجىاو بز ػًیهزگش يم

گىياگىو  یهاقهیها و طلیسباو اطث و آو را اس ظگزگىي ی. قىاػع سباو چارچىب و بزج و بارو2   

 کًع.یه یيگهعار

 یو هؼًى یلفظ یهاهیآرا افثیظر و اػؼار ژهیو به عهیچیهزکب و پ یهاػبارت یهؼًا افثیظر ی. بزا1   

و  یلفظ یهایکارشهیها رها و ػبارتخمله اس یاریبظ. يمىظ هزاخؼه سباو قىاػع به عیبا زیياگش



 ح

 

گىو ػعه  هطحلف و گىيه یهاهیى به آرای  هش ،زیجأض و نیجىظرجى ظاريع و کالم با جقع یهؼًى

 .گزفث بهزه قىاػع اس عیبا هحى امیپ و هسحىا افثیخهث ظر؛اطث

 آو ظیاس هس زیغ یغیسباو به ػًىاو سباو ظوم و ظر هس یزیاظگیآو ظر  یطاساظهیپ و قىاػع یزی. فزاگ3   

 و کارآهع اطث.  ظحهیبا اریبظ

يثز جىايع هحىو گىياگىو ػؼز و یه زیفزاگ ،یسباو ػزب یو کاربزظ یاس قىاػع اطاط قیظق یبا آگاه

 یػزب سباو یگفحارها به. عیيما باسگى ضىظع سباو به را آو یهسحىا و بفهمع ضىب و بطىايع کیرا ي

 طزايدام و کًع گفحگى هغلىب یطغس ظر هظحمز ىیجمز و جکزار با و ابعیظر را نیهفاه و ظهع فزا گىع

 .بًگارظ یهغالب

 

 ضزورت يگارش کحاب

اطث که با  ىیا ع،یيمایرش ه ،ياهه اطثکه ظرص یکحاب ژهیبه و ،که پض اس يگارع کحاب یپزطؼ ىیاول

 یهدال و ًهیسه هن باس ایو ضارج اس کؼىر، آ ظاضلظر  یگىياگىو ظر ظايغ صزف ػزب یهاوخىظ کحاب

 2ظارظ؟ وخىظ عیخع کحاب يگارع یبزا

اطث و  یو ظگزگىي ؼزفثیباوريع که آهىسع سباو همىاره ظر زال پ ىیاثز بز ا ىیيگاريعگاو ا

 باعىر هظحمز ظيبال ػىظ.  هب عیاطث که با یهعف ،آهىسع طاضحى روػمًعجز اس آو ههن و یطاس آطاو

 آيدا اس اسیي ىیػىظ. ایازظاص ه ؼحزیب یآهىسع قىاػع سباو ػزب ۀىیػ یبه ظگزگىي اسیگذر سهاو ي

و  یظروص ظايؼگاهها زضىر صزف و يسى ظر خمغ ػىظ پض اس طالیه هؼاهعه که عیيمایه رش ؼحزیب

آو،   آهىسع اهز ظر یزیچؼمگ یهاثیهىفق هًىس هسحزم، هعرطاو و زاویبا کىػغ و پؼحکار فزاگ

و  ظاضلظر  یهًحؼز ػعه ظر ظايغ صزف ػزب یهاکحاب بز اػزاف با ىیبًابزا. اطث اهعهیظطث ي هب

سباياو السم یخهث فارط یبه يگارع کحاب صزف کاربزظ اسیگىيه ازظاص ػع که ي ىیضارج اس کؼىر ا

 آهىسع ظهع.  یو کاربزظ یاطاط یاىهیرا با ػ یکه صزف ػزب یاطث. کحاب

اول و ظوم آهىسع و پزورع اس  ۀهحىطغ یهاظر کحاب یبا جىخه به جغییز رویکزظ آهىسع سباو ػزب

ایى ػیىه را  یآهىسع صزف و يسى ظايؼگاه یهاهسىر به هحى هسىر، السم اطث کحاب هروع قاػع

 لیف ػعه اطث.أظيبال کًًع. ایى کحاب يیش ظر پیىيع با ایى جغییز رویکزظ ظر آهىسع پزورع ج

 را کلمه ظايغ، ىیا ظر ػعه فیجأل یهااطث، بیؼحز کحاب یػًاطکه ظايغ صزف کلمه ییاس آيدا

کار  ىیکه ا عیز رطبه يظ ؛ايعظاػحه یکلمه به جًهای یکیع بز بزرطأ ايع و جکزظه جعریض هحى اس ضارج

 یهابىظو آو جًاطب يعارظ، با آهىضحه یکاربزظ ژهیبه و یکار سباو آهىس ؼثیػالوه بز ایى که با عب

 یهاهماهًگ ػعو با آهىضحه یيعارظ. بزا یضىايآهىسع و پزورع يیش هن ۀظايؼدىیاو ظر ظور 

                                                 
ظايؼگاه  یػلم ثئیػضى ه سیذاحمذ اهام سادهظکحز  یاطحاظ ارخمًع خًاب آقا ،یصزف و يسى کاربزظ ۀًی. ظر سه2

 ايع.  ویژه ظايؼگاه پیام يىر را جألیف کزظه یها کحاب یضىارسه



 ط

 

به ػبارت و هحى بپزظاسيع جا  یظايؼگاهصزف و يسى  یهاظايؼدىیاو ظر هعرطه السم اطث کحاب

 سباو اس عزیق هحى صىرت گیزظ.  ییاظگیز

 

 کحاب  یهایژگیو

هىضىع و هبسث  چیبز آو بىظه اطث که اس ه یياهه طؼظرص ىیظر ا :کحاب بىدو زیفزاگ. 1

 ۀهم ىیهىرظ بسث قزار ظاظه ػىظ. بًابزا ،یصزف ىضىػاته ۀفزوگذار يؼىظ و هم یصزف

 ػعه ارائه و نیجًظ ظرص 33 قالب ظر ظارظ، اسیها ي آو به زیفزاگ هز که حیرا یصزف هغالب

 .اطث

کلمه اس ضالل خمله و  یهایظر ایى کحاب ویژگ کیذ بز آهىسش اس طزیك جمله و هحى:أ . ج2

ػىظ. يگاريعگاو کحاب بز ایى باوريع که ابحعا بایع طاضحار کلمه ظر خمله و یهحى جعریض ه

خمله ظر هحى بىظ و  یهاآهىسع طاضحار یظر ػلن يسى ظر پهحى آهىسع ظاظه ػىظ و طپض 

به  یػزب یهاها و ػبارترا با ػلن يسى آهىسع ظاظ. به همیى طبب اطث که خمله یهؼً

به  یيگزژرف با زیياهه جزخمه هسىر يباػع و فزاگظرص ىیکه اىیا یجزخمه يؼعه بزا یفارط

ظر صىرت ظػىار  ظثیاثز ضىظآهىس ي ىیا که آو لیظل بهطى  گزیبزظ و اس ظیخمله پ یهؼًا

 اطحاظ يشظ ثیهبازثه و ظر يها یهاجىايع هؼکالت را ظر گزوه یظايؼدى ه ،بىظو ػبارات

 .عیيما عزذ

به اهعاف آهىسع صزف، هز ظرص اس  یظطحیاب ی7 بزادرص هز هطالبدر  ی. يظن هًطم3

 چهار بطغ جؼکیل ػعه اطث7

 

 هاالف: يمىيه

ها، ها قزارظاظه ػعه اطث. يمىيهفزاضىر هىضىع یک یا ظو هدمىػه يمىيهظر هز ظرص به  -

 .ظارظ اسیيها  آو آهىضحى به ظرص آو ظر زیهظحًع که فزاگ یکاربزظ یالگىها

 ظر جؼاظل و جًىعبز  عیظر ظايغ صزف، جأک یکلمه و واژه ػًاط یبا ظر يظز ظاػحى هعف بزرط -

طى  کیظر يظز گزفحه ػعه اطث که اس  5ػعظ  چهارگايه، یها بطغ جمام ظر هغالب، زدن

 هحًىع بىظه و هالل آور يباػع. گزیظ یو اس طى زظیاهعاف ظرص را ظر بز گ

 هباظئ هايًع ىیؼیپ یظرط یها کحاب ۀىیػ اس که اطث بىظه آو بز یطؼ ها، ظرص ًغیچ ظر -

 .ػىظ اطحفاظه ةیالؼزب

 اس طاظه به هؼکل ػزضه ػىظ.ها جالع ػعه اطث جا هغالب چیًغ يمىيه یظر چگىيگ -
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ها پزکاربزظ خمله ،یها جالع بز ایى بىظه اطث که ػالوه بز آهىسع يکحه صزفظر ايحطاب خمله -

اس  یها بز اطاص هعف آهىسػػبارت یبه همیى طبب بزض ؛باػع یاضالق ۀيکح ۀو ظربزظاريع

 روسهزه ايحطاب ػعه اطث.  یهاپز کاربزظ ظر هکالمه یهاخمله

 ايحطاب یها واژه یکلعىر  به زایس ؛ها اس ػؼز کمحز اطحفاظه ػىظػعه اطث ظر يمىيهجالع  -

 .اطث ػؼز اس جز آطاو يثز ظر ػعه

 

 ب: بیاو 

ها ظر ایى ها اطث، به همیى طبب يمىيهيمىيه یهعف اس ایى قظمث جىضیر اهعاف آهىسػ -

 قظمث جىضیر ظاظه ػعه اطث.

با آو  ؼحزیب زیهغزذ ػىظ که فزاگ یها و قىاػعابحعا هثالظر ایى قظمث جالع ػعه اطث جا  -

ظايظحى آو السم اطث ظر هزجبه ظوم با  یول ظثیي ثیکه ظر اولى یطز و کار ظارظ و هبازث

 ارائه ػىظ. هايکحه زػًىاویس

ها را بطىايًع و پض اس آو بز اطاص ػىظ که اطحاظ اس ظايؼدىیاو بطىاهع جا يمىيهیپیؼًهاظ ه -

را هغزذ کًع و پض اس پاطص ظايؼدىیاو اس آياو  یالؤ ط ههز يمىي یهز ظرص بزا یآهىسػهعف 

بطىاهع که هحى بیاو را هغالؼه کًًع و پاطص ضىظ را با آو هقایظه کًًع و ظر پایاو اطحاظ قىاػع 

 ع.یيما ىییهطاعب جب یبیؼحز، هغالب را بزا یهاکًع و با هثال یبًعهىرظ يظز را ظطحه

 

 كیج: جطب

 کیع بز جمزیى هغالب یاظ گزفحه ػعه ظر کالص اطث.أ هعف اس ایى بطغ ج -

زل و فصل ػعه و ظر  ز،یفزاگ یبزا یکاربزظ عىربهاطث که  ییهاخمله قیجغب قظمث ظر -

 .اطث اویب قظمثقىاػع هىخىظ ظر  ۀبزظاريع

 ىیاطحاظ ا یبلکه بزا اطث؛ هغالب فهن ظر زیفزاگ یبزا یػمل یهاها يه جًها يمىيهقیجغب -

 اس زیهحًىع غ یهاػىاهع و هثال افحىی یبزا ضیکه ظر ضالل جعر کًع یه ایهه را ظیػزا

 . زظیگبهزه شیها يقیاس جغب اطث، آهعه اویچه ظر ب آو

 هز ظرص ايحطاب ػعه اطث. یها بز اطاص اهعاف آهىسػقیجؼعاظ جغب -

ها را بطىايًع و هغالب قیکه جغبضىاهع یص پض اس جعریض قظمث بیاو اس ظايؼدىیاو ههعر   -

 .ظهًع قیکًًع و طپض پاطص ضىظ را با پاطص ظاظه ػعه ظر کحاب جغب یظرص را بزرط



 ن

 

يیاس به جىضیر  یکًع و اگز هغلب یجىايع هیشاو فهن هغلب را ارسیاب یظر ایى قظمث هعرص ه -

 خعیع جبییى يمایع.  یهابا هثال ،ظاػحه باػع

 یها هعه بز اطاص جزجیب هغالب ظر قظمث بیاو باػع و اس خملها جالع ػقیظر چیًغ جغب -

 پزهیش ػعه اطث.  یرجکزا

پز   یهاخمله ،یها ػمل ػعه اطث و آهىسع يکحه صزفيمىيه هايًع قیظر ايحطاب جغب  -

 ايحطاب بىظه اطث.  یهاجزیى ايگیشهاس ههن یاضالق ۀکاربزظ، ظربزظاػحى يکح

 هىرظ قیاس عزیق قظمث جغب یآهىسع جسلیل صزف یاگىيهظر کًار آهىسع قىاػع کحاب به -

 یها، به هىارظقیظرص ظر پاطص جغب ی. به همیى ظلیل ػالوه بز قىاػع آهىسػاطث بىظه يظز

ها جکزار و همارطث ایى کلمه یظرص يیظث ول یظیگز اػاره ػعه اطث که اس اهعاف آهىسػ

قىاػع  یز هظحقین به آهىسع بزضغی یاآو به گىيه یهطحلف و جکزار ویژگ یهاظر ظرص

 و جکزار قیاس عز یصزف یهايکحه یکًع. ظلیل ایى اهز آهىسع بزضیصزف کمک ه

 .اطث فزاواو همارطث

 

 د: جمزیى

 هز ظرص اطث. یهعف اس ایى بطغ جمزیى و جکزار اهعاف آهىسػ -

او بز اطاص  جاگذاػحه ػعه  زیو زل آو به ػهعه فزاگ یاطث که بزرط ییهاها يمىيهىیجمز -

 ها همث گمارظ. ىیبه زل آو جمز یرازح هب ىیؼیپ یالگىها

 هز ظرص اس طاظه به هؼکل جًظین ػعه اطث. یها بز اطاص اهعاف آهىسػچیًغ جمزیى -

 ها اطث.قیها و جغبايحطاب ظر يمىيه ۀها ظر ایى قظمث يیش بز هماو ػیىايحطاب خمله -

و پز کاربزظ باػع  ایهحى خذاب و ارسيعه و سيعه و پى کی ىیجمز ىیػعه آضز یظر هز ظرص طؼ -

 یچه ظر آهىسع صزف ػزبآو اس زیغ یاو زل و فصل آو به يکات ارسيعه یبا بزرط زیکه فزاگ

و هىخب  یعىالي ى،یجمز ىیاس ظروص هحى آضز یا ظر پاره که یصىرج ظر ابع؛یظطث  ،اطث

يمىظه  ىیهؼ یبزرط یآو هحى را بزا یاصل یها بطغ جىايع یباػع، اطحاظ ه زیفزاگ یضظحگ

 هحى آساظ باػًع. ۀهم یبزرط یبزا اوو 

ظیگز جالع ػعه اطث ظر ایى بطغ اس ػؼز اطحفاظه ػىظ جا هطاعباو  یهابزضالف بطغ -

 غیز هظحقین با کارکزظ قىاػع صزف ظر ػؼز هن آػًا ػىيع. یاکحاب به گىيه

 که اطث بىظه ىیبز ا ی. طؼهظحًعبا هن ظر ارجباط  یاقظام چهارگايه به صىرت هًغق ىیا      

 آو با ؼحزیب زیهغزذ ػىظ که فزاگ یها و قىاػعهثال ابحعا ق،یجغب و اویب ژهیو به بطغ هز ظر



 ل

 

که آو اس غیپ زیفزاگ که اطث یشايیآو به ه یگىيها و جًىع و گىيههثال یفزاواي. ظارظ کار و طز

 .اهىسظیب یرازح به و یکاربزظ صىرت به را آو با هزجبظ هغالب باػع، یا قاػعه یزیهدبىر به فزاگ

 

 روش ارائه هطالب

اصآًجاوِسٍشتذس8 اوتطافٍاجتْادًٍَٓ٘اهِداًطجَهحَسٍتِضدسسيٗدساسٗ.

گفت ٍ فعاالًٍتحج هطاسوت است، تذساىٗداًطجَٔضٌَد اهش صهٖهسٗدس ٌٔ٘تَاًذ

آٍسد.تشآهَصشسافشاّنهٌاسة

روشاستتِالصم.ذٗآٍٖگستشدُهٖطَالً،ًظشِت«ًسثت»ّاهاًٌذدسساصدسسٖ.تشخ2

فشاٍاىٍهتٌَعاستًِحفظلَاعذهختلفّٕاًوًَِٓهطاّذتشذ٘تأودسسيٗوِدسا

وٌذ.ٖهالتضاٖدسسي٘چٌٕهحتَاٍساختاسوِاستٕاهشيٍٗا

اسناصهّٗاهطشحضذُسپسّشهعشفِعٌَاىشٗصٖهعشفِ،اتتذادسسّٕا.دسهثحجاسن9

وِدسّواى«ش٘ضو»جضهثحجِهستملعشضِضذُاستتٖهعشفِدسلالةدسسّٕا

ًذاسد.ّٖاطشحضذٍُدسسهستملاٍلهعشفِ،دسس

تْشُگشفتِضذُاست.دسٖدت٘شستإًّااسائِضذُدسوتابٓاصّواىضَ٘«اعالل».دسهثحج1

گًَاگَىدسوالسّٕاوٌذٍتاتىشاسهثالٖو٘ذهأاٗيضَُ٘هذسستشآٌّگفعلهعتلت

ه،دسس تِٖالصمتِتَض٘حاستوِدسس؛ضَدٍٖصىخاظًَعفعلهعتلآهَصشدادُ

واستشداست.افعالاًذنٍونگًَِيٗاچشاوِدسًظشگشفتًِطذُاست«لف٘ف»عٌَاى

،ب،الف»ٖفاسسَّٓ٘اٍعثاساتتشاساسضجولِة٘تشتي،ٍٗتوشكّ٘اٍتطث.دسًو8ًَِ

ضذُاست.گشفتًِظشدس«تٍث...،ج

وِداسدًَذ٘استوِتِداًصغشفپٖلغت،هَضَعهْوّٕااستفادُاصفشٌّگَٓ٘.ض7

شاى٘فشاگتِٖعولغَستتِساَُ٘ضيٗاهٌاسة،ٍلتدسلذس،گشاىاستاداىاستذ٘اه

.دٌّذآهَصش

6 دسسسَم دس فاسسٔسٗهما». عشتٖفعل تطخيٗا«ٍٖ پساصع٘گًَِ وِ ضذ دادُ

فاسسض٘آىًٖاگشهعادلصهاًٖدسعشت«صهاىافعال»سٗتذس ذ٘هف،ضَدسٗتذسٖدس

دسٖپشواستشدصهاىفعلعشتّٕاهعادلاستضذُٖسعدسسيٗادسيٗتٌاتشا؛خَاّذتَد

عشضِضَد.ٖفاسس

سٗهختلفتذسّٕادٍسُدسسضتِدٍدساتذ،ٗتّ٘سسووِيٗاصاص٘وتابپيٗهطالةا

فشٍدّا ٍ فشاص ٍپساص تشإضذُ سشاًجام اصن٘چاجتٌظٕفشاٍاى، آساستِگطتِاست. ٍ



 م
 

هختلف،ّٕادسسضتِسّٗادستذسضذٍُسالف٘تألَُ٘ضيٗوِتشاساساّٖٗاجولِوتاب

ٕلَاعذواستشد»هَفكتَدُوتاب،ٖسسوٕاًاهِداضتٍِتِعٌَاىدسسض٘افتخاسآهٖگاّٗجا

ٍٕاالگاُٗجاٖدسعلنغشفعشتض٘وتابًيٗداسًذوِاواىٗااست.ًگاسًذگاى«ٖصتاىعشت

خَدساخَاّذداضت.

 

 هخاطباو کحاب

گظحزظه و  یها زال با وخىظ يىػحه بهه جا ک ىیو ا یظايغ صزف ػزب یيظز به اهعاف آهىسػ

  ظرص ىیا ضیجعر و اطث یباق چًاو هن ظايغ ىیهحؼعظ هؼکل آهىسع ا
 
گىار  ضىع ػمىها

هطحلف و  یظر هسىرها یسباو ػزب ضیجعر ۀها جدزب ياهه زاصل طالظرص ىیيبىظه اطث، ا

یکه ه یکظاي ۀهم ى،یآهىسع اطث، بًابزا زیهظ یظر اهعاف و فزاس و فزوظها یؼیايعژرف

 یًیػ ،یکاربزظ صىرت به را یػزب صزف ظوره کی یسباو ػزب های وروظ به ظايغ خهثضىاهًع 

 ژهیو ها به رػحه ۀهم اویکحاب هظحًع؛ اس خمله ظايؼدى ىیهطاعباو ا زيع،یفزاگ یػمل و

ب زىسه یػلىم ايظاي یها رػحه
 

 .هیػلم یها و عال

 یگزاه زاویفزاگ یبزا یکاربزظ ۀىیػ به یػزب صزف یزیاظگی یياهه بزاظرص ىیا اطث عیاه

 یها زىسه ظر ػزصه ىیا غیايع يظزاو و اطحاظاو ارخمًع ژرفباػع؛ اس صازب عیهًاطب و هف

با يظز به  نیظرص را ػهعه ظاريع ضىاهؼمًع ىیا ضیکه جعر یکظاي ژهیو ظايؼگاه به و  هی  ػلم

 .ػىظ کىػغ آو رفغ ظر جا ًعیها را گىػشظ فزهایاثز، کاطح ىیا یۀها ظروو

عىر  کحاب را به ىیاطث که هز کض هغالب ا ىیا نیچه السم اطث فزوجًايه بعاو اػحزاف کً آو      

 غیبزا یکه ظر سيعگ کًع یکظب ه یا افشوو بز قىاػع صزف، هؼلىهات ارسيعه زظ،یفزاگ قیظق

 طىظهًع و هؤثز ضىاهع بىظ. اریبظ

 

 یسپاسگشار

ح،٘وِتػحعشغِيٗاعٌَاىهتخػعاسضذتِ یآسماو الُام خاًنسشواساستاصستِٗضا

رٍقغ،ٗدسٖداستَدٍُتاتالشتساعْذُوتابٕساصآساستِ،ٖٗآساغفحِن،٘تٌظ،ٕشاستاسٍٗ

ضى سشضاس، ٍ ٍغفٖٗثا٘صالل اخالظ تاصتيٗچٌذش،ًٗاپزٍ سا هطالة ٌٍٖ٘تاس ًوَدُ

.ن٘ساداضتِتاضٖاًذ،ووالتطىشٍلذسداًداضتِٕااسصًذُٖاغالحٕطٌْادّاٍ٘پّإادآٍسٗ

.ذٗفضا٘تطاىٗاعضّتتشخذاًٍذ



 ى

 

اصاًذ،دادُٕاسٗساًگاسًذگاىفشاصٍةً٘طپشساُيٗادسوِٖضاًٗالصماستاصّوِعض

وِتاضذن؛٘وٌٕسپاسگضاسشاص٘ضداًطگاُٖعشتات٘لذستخصصتاىٍادتگشاىاستاداىجولِ

فشاّنساتّٗاحذدسگإُخشسٌذهَجثاتًگاسًذگاىتىلّفٖتٍاٗسٖخالػاًٍِتالشتتًّ٘

اًذ:داضتِعشضِوِاستهذاسيّ٘وتشتس؛ٍاستيّ٘وِ٘هتعالتٗغاٍاغلوِآٍسد

 

ِتسسلثَلٌنٗا اىسسسسستسشآستشم٘ستووس


تساٍسگضاسخذهتوِوٌٌذنسًسثتتا


 (ٕض٘شاصٕ)سعذ
 

 وآخز 
 
 ىیه رب العالمدعىايا أو الحمذ لل

 ىیوهى المىفك والمع

 ی  س - یايیک ىیحس
 
 یزلادریه هذ فضل الل

 .شهـ 1331– زاسیدايطگاه ض
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 ها يٙىيه .1

قن- ٩ّه ؼيِك ّهٓى أؾّب حلؿَّ
ْ

 حل٧: أؾُب حلً

ّّ  یب: ال كحّب َي ُهن-حلحُّ
ُّ
اُن ُکل

ْ
 يُك حلً

 پ: اوَّ أؼاَک َهٓى آواَک-

 
ْ
 ت: أٓظّىٓى کٙا أٓظَىَى حلل

َ
 يک-ُه ال

 حلْحاشُك حلصباُو الَيكَبُط وال َيؽّىُك-خ: 

 

 اويب .2

واميمؿ   «یظركو٦ هبراي»که ؾق اِٙالض علم  ِمكف  Bظكف هصا وشىؾ ؾاقؾ @9 یؾق لبان عكب

 یکمه هممكا  ظمكف ؾي مك یکلممه هىمحىؿ- ايمه ظمكوف جما لمماو یليكا اوان و مبماو ٌىوؿ؛ یم

هما، بما  و--- - اّمما ارمك همك کمؿا  ال  ن خ، ت، ب، أماوىمؿ   ،هىمحىؿ یاِىات لباو وٍاوهوباٌىؿ 

، ظمكف «پ» ۀمرال ؾق ومىو یبكا- ٌىؾ یجٍکيل م «کلٙه»همكا  ٌىوؿ  ی كيف ؾظكو ايظكف 

ؾاللث  ؿيبك جأک ،کلمه هياوؿ که ا ؾاؾ  ليقا جٍک «اوَّ » ۀبا ه  همكا  ٌؿ  و کلم «ْو »و ظكف  «ا»

 یٌممؿ  اوممث- و حمم ليجٍممک «و»و  «م»ال ؾو ظممكف  ،ؾق همممان شملممه «َهررٓى » ۀکلممم ميمموؾاقؾ و 

کلمه ال اشحمما  نىمؿ ظمكف  ،په ٌىؾ؛ یم صاؾيکال  او  شمله، ٌىوؿ همكا   كيؿکي با ها هکلم

 ؾاللث ؾاقؾ- یا ژ يو یبك معىا و ؿي  یؾوث م هب يیهصا

                                                      
Bو  وقومؿ یومم ظىاب به قا الف و اوث ظكف ?9 یعكب ؾق هصا ظكوف که باوقوؿ هيؾاوٍمىؿان عل  ِكف بك ا ی- بكؼ 

 -ؾاوىؿ یظكف م @9مىحقل و جعؿاؾ ظكوف قا  یقا ظكف الف  كيؾ یبكؼ
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 ظكف اوث-  «ّهٓى » ۀاو  اوث و کلم «أؾب» ۀ، کلم«حل٧» ۀؾق ومىو

 فعل اوث- «ُك يّي» ۀظكف اوث و کلم «یال» ۀ، کلم«ب» ۀؾق ومىو

 او  اوث- «ک»فعل و  «یآو»او  و  «أؼا»ظكف اوث و  «اْو »، «پ» ۀؾق ومىو

 » ۀکلم و فعل هىحىؿ «أٓظَىَى »و  «أٓظّىٓى »، «ت» ۀؾق ومىو
ْ
 او  هىحىؿ- «ها»و  «هُ حلل

و ؾو  باٌمىؿ یمفعل  «ؽىُك ي»و  «كبُط ي» ۀاو  هىحىؿ و کلم« حلصباُو »و  «اشُك حلْح »، «خ» ۀؾق ومىو

 حون، ١٨ل و ظك٦-   ٌىؾ یم  يکلمه به وه ؾوحه جقى هيبىابكا هىحىؿ؛ظكف   «و»و  «ال» ۀکلم

 ،معىمىن يما ريمك معىمىن یميمواميمؿن ن یبمكا یاوث که بؿون ؾاللث لمماو یا کلمه حون:

 -قوؾ یکاق م هب

 ها ؾاللث ؾاقؾ- ال لمان یکي ؾق یاوث که بك اوصا  کاق و يا ؾاٌحه ظالح یا کلمه ١٨ل:

 بماها  و شملمه ها کلممه هيباقجباٖ  صاؾيا یوؿاقؾ و بكا يیمعىا يیکه به جىها اوث یا کلمه ظك٦:

 -قوؾ یکاق م هب  كيکؿي

 -حوث  کلٙه یبكقو هىٔىٞ ٠لن ِك٦، ىيبًابكح
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محُظُن حأليؿي ٠ل
َ
- یحل٧: ج

ِ
١اّم َبَكَکة

َّ
 حلٙ

ُك ٨ي ٠َيى وب: 
ُ

٥ ّٓ َ
 حل١َٝيّن حل١َٝاثُن-ج

٩ٍٝة- پ:
َ
ٓث ّهٓى ل  ُقبَّ َظٓكٍب ٌبَّ

  ت:
ْ
 َك ُه حٓه َقّظَن حلل

 
ؿَقُه- أ

َ
٬ 

َ
 ٠ََك٦

اّق- خ:
ْ

ّؽيُّ ب١يِؿ ّهَى حلً  حلىَّ

 ظكف، : ی٠ل او ،: حأليؿي   او ،جمحُظُن 
َّ

 او ، ١ام: حلٙ
ِ
   او -َبَكَکة

ُك 
ُ

 او -  حل١َٝاثن   او ،ٝينحل١َ    او ،يى٠َ    ظكف،٨ي   فعل،ج٥ّ

ٓث او   َظٓكٍب   ظكف، ُقبَّ     او -ل٩ٝة ظكف،  ، ّهٓى   فعل، ٌبَّ

    فعل،َقّظَن 
ْ
 ك حٓه  او ،ُه: حلل

 
: َك ٠َ    او ،أ

َ
  فعل،٦

َ
 او -ه:  او ،ؿَق: ٬

ّؽيُّ  اّق:  ظكف،ّهى:  او ،ب١يِؿ:    او ،حلىَّ
ْ

 او -حلً
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 -ؿيقا مٍؽُ کى كيل یها هوى  کلم حل٧: 

  ،یحلؽيك، أ٠ٙ ،یيؿ، شاَء، ٠ل 
َّ

َّّ ١يك، حل٭كآو، أکَ ٨ي، حلٍ ، حل١اّلن، حل
َ

   ؿي٫، ّبرل
َّ

، حلً ان، ، کؤوَّ

 َش 
َ
 ل

َ
 َه، ٬

َ
 َكَک-َكأ، ج

 

 -ؿيمٍؽُ کىها   ن ؾق قا کلمه وى  قا جكشمه و كيل یها شمله ب:

1 
ُّ

 کُك هّ -حلٍ
ٓ

 .ياؾّة حاُض حلمِّ ٩

 ّا٨يُك بَ - ِاَظٓث ٠َ 2
ٓ

 ه-ًّ ٙ

3 َّّ           .لاّه حِك للَص وّو  ّن الّ ل١َ ِى لّ يٓ ُث َل ٙٓ -حل

ٓبَمَک ٠ل4 
ُ

 ؼ
ٓ

 -َک ّة ٤يكّ َؿ هاثّ  ی-ال جؤُکل

 

 -ؿيکىجا  بىال یا هشمل کيو با هك  ؿيوى  هك کلمه قا مٍؽُ کى پ:

َهَك 
َ
  ,يىاُو حإل ,أ

ْ
 بيٟ-حلكَّ  ,ی٠ل ,٨ي ,هُ حلل

 

 -ؿييمٍؽُ وما ن  ؾقوپه وى  هك کلمه قا  ؿ؛يقا با ؾ ث بؽىاو كيل محه ت:

 

 
ُ

 حلّ٭كحءة

 جکلأْو 
ُ

اُه  ٧ٍ يل
َّ

  جل٭
َّ

ِؿ حلً ْٙ  َکّلٍٙة هّ   بيُّ هع
ُ

ل  وأوَّ
ُ

ّه هى حلّ٭كحءة  ى قبِّ
ُ
  هري ّه يرٓث ٠ليلّ٭ أ

ُ
 ّح٬ركأ: کلٙرة

ِٟ لٙٓى حلّ٭ ---  ّح ٓٙ  ٨ىٌّ ُه
ُ

ها- ُؿهايّص يُ كحءة
َّ
  اي

ُ
  يعَى  وحاليٙبلّ٪  حلبؿّء  ي٭ٙة

ِّ
ر٠َ  کرل رٍل ٠َ َٙ رو ٍن،يّٝ

َ
ٍْ َك ٤

 -ٍل يشل

 حلحٙهي ٨رىُّ حورح٭باّل      
ُ
هرايوَه٩اه وَهرؿلىالّجها حلکلٙراّت  َى يبر مّ ييرحل١ٙلىهراّت، وهح١رة ّٙ 

ّىَؾّة 
ٓ

٭ َٙ ٭ّىؾّة  كّ يو٤ حل َٙ  حل١لرّن وحألؾّب وحل٩کرّك وحلىو- حل
ُ

ر اورّة يقشال
َّ
َكت ىيفحل

َّ
هرن جرى٨

َ
 ل

 
ُ

 وحلٍٙاقکات
ُ

رَك يَ حلّل٭اءحت
ٓ

رفأ٭
ْ
 هرى حل

َ
  َى يوَو أ٨ٕرل

َ
 اَؾ َبرج

ُ
َٟ ٠رؿٍؾ ٬لل  هرى ٍل يرىح حل١ٙلىهراّت هر

 
َّ

  حلؽّّن  أوقحّ٪  ٨ي ّصُؿوَو يَ اّن، وحلً
 
 لهن و  ٠لٙا

 
هُ يال يا١٨ا

َ
  صؿوي

 
 -ؼى٨ا




