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سرشناسه
عنوان و نام پديدآور
مشخصات نشر

:
:
:

مشخصات ظاهری
فروست
وضعیت فهرست نويسی
يادداشت
يادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی ديويی
شماره کتابشناسی ملی
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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کیانی ،حسین- ۱۳۵۰ ،
صرف کاربردی زبان عربی /تالیف حسین کیانی ،سیدفضلاهلل میرقادری؛ ويراستار الهام آسمانی.
شیراز :دانشگاه شیراز :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونت پژوهشی ،مرکز منطقهای اطالعرسانی
علوم و فناوری.۱۳۹۸ ،
ع ۳۴۱ ،ص :.جدول.
انتشارات دانشگاه شیراز؛.۵۴۱
فیپا
پشت جلد به انگلیسیA practical arabic morphology :
کتابنامه:ص.۳۳۹-۳۴۱.
زبان عربی  --صرف  --راهنمای آموزشی (عالی)
)Arabic language -- Morphology -- Study and teaching (Higher
زبان عربی  --صرف --مسائل ،تمرينها و غیره
Arabic language -- Morphology-- Problems,exercises,etc
میرقادری ،سیدفضلالله- ۱۳۳۷ ،
دانشگاه شیراز
Shiraz University
ايران .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری
Regional information center for scienceand technology
۶۱۳۱ PJ
۷۵۰۷/۴۹۲۶
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صرف کاربردی زبان عربی
دکتر حسيه کياوی ي دکتر سيد فضلاهلل ميرقادری
يیراستار :الْامآسواًٖ
صفحٍآرا :صٌٗةدّماًٖ
هيصادُ
طراح جلد :جَادهؤ 
چاپ ايل 8931 :
شمارگانً8111 :سخِ
تاّوىاسٕاًتطاساتهشوضهٌطمِإاطالعسساًٖعلَمٍفٌاٍسٕ

واشر :اًتطاساتداًطگاُض٘شاص
قيمت:

ریال

اطالعرساوی علًم ي فىايری محفًظ است

حق چاپ برای مرکس وشر داوشگاٌ شيراز ي اوتشارات مرکس مىطقٍای
ض٘شاص،ه٘ذاىاسم،وَٕداًطگاُض٘شاص-وذپستٖ68317-18888غٌذٍقپستٖ 8878
تلفيٍتلفىس16897269181:

د

شًرای اوتشارات داوشگاٌ شيراز

دوتشس٘ذهجتثٖصتشجذ 
دوتشعل٘شضاسشداسٗاى 

دوتشّاجشستَدُ
دوتشهحوذغادقاتَالماسوٖ
دوتشهحوذاتشاّ٘نتحشالعلَم

دوتشهْشصادت٘غص
دوتشفشٗثاخَضثخت 

دوتشهػطفٖسضَٕ

دوتشحث٘ةضشٗف
دوتشعل٘شضاضشٗعتٖ 

دوتشعثذالعلٖضىش
دوتشاحوذغذساٖٗجَاّشٕ
دوتشهحوذهْذٕظشافت 
دوتشاحوذفاضلصادُ 

دوتشحس٘يو٘اًٖ
دوتشهشضِ٘هَسًَٕسة

دوتشهجتثٍٖاعظٖ

هعاٍىپژٍّطٖداًطگاٍُسئ٘سضَسإاًتطاسات 
ًواٌٗذُهعاٍىپژٍّطٖداًطگاُدسضَسإاًتطاسات 
سئ٘سهشوضًطش 
داًطىذٌُّشٍهعواسٕ
داًطىذُهَادٍعوشاى 
داًطىذُهٌْذسٖتشقٍواهپَ٘تش 
داًطىذُعلَمتشت٘تٍٖسٍاىضٌاسٖ


داًطىذُداهپضضىٖ 
داًطىذُعلَم 
داًطىذُهٌْذسٖض٘وًٖ،فتٍگاص 
داًطىذُالْ٘اتٍهعاسفاسالهٖ 
داًطىذُالتػاد،هذٗشٗتٍعلَماجتواعٖ
داًطىذُعلَمٍفٌاٍسٕ 
داًطىذُهٌْذسٖهىاً٘ه 
داًطىذُادت٘اتٍعلَماًساًٖ 
داًطىذُوطاٍسصٕ 
داًطىذُحمَقٍعلَمس٘اسٖ 





ُ

شورای انتشارات
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 -دکتر محمد جواد دهقانی

دانشیار (رئیس شورا)

 -دکتر محمدرضا صالحی

استاد (دبیر شـورا)

 -دکتر حبیب شریف

اسـتاد

 -دکتر محمدرضا فالحتی قدیمی فومنی

دانشیار

 -دکتر محمدرضا قانع

دانشیار

 -دکتر هاجر صفاهیه

استادیار

 -عبدالرضا بازرگان الری

استادیار

پیصگفحار
َّ ُ
ُ
مذ لله ِّ
الة َّ
والس ُ
ِّ ُ َّ
ُ
وآله
الم علی خی ِز خ ِلمه
رب العالمیى والص
الح
ِ
سل ِه يبیًا هحمذِ 
وأضزف ر ِ
ِ
َّ
ِّ
الطیبیى الطاهزیى .
ُ ُِّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
لال اإلهام الصادق : جعلمىا العزبیة فإيها کالم الل ِه الذي یکلن به خلمه(طفیًة البسار)2:171 ،
ظطثیابی و بهزهگیزی اس گًدیًههای گزاوبهایی که ظر اظبیات ػزبی ظر قالب ػؼز و يثز وخىظ ظارظ،
هًگاهی همکى اطث که ضىاطحاراو آو ابحعا هقعهات ،پیغيیاسها و ابشارهای السم آو را بؼًاطًع و هزیک
را فزا گزفحه ،ظر راطحای اهىر ضىیغ قزار ظهًع جا بحىايًع با آو هسحىای غًی و پز ثمز به طىی کمال ره
پىیًع و با آگاهی السم گامبهگام عی عزیق کزظه جا به طز هًشل هقصىظ که هماو غایث هحؼالیه یا زیات
عیبه اطث بزطًع و خاو ضىیغ را اس اقیايىص بی پایاو هىاهب زق ،خل و اػلی بهزههًع طاسيع.
ظايغ صزف و يسى هباظئ الؼزبیة (اصىل سباو ػزبی) به ػمار هیروظ و ظايغ صزف هقعم بز ظايغ
يسى اطث سیزا صزف کلمهػًاطی اطث و با فزاگزفحى آو هیجىاو به طىی يسى پیغ رفث و با فزاگیزی
يسى با رػایث هزاجب هیجىاو به ػلىم ظیگز ػزصه سباو و اظبیات ػزبی ظطث یافث .پیغيیاس بىظو ظايغ
صزف به گىيهای اطث که اگز کظی ظر همۀ ػزصههای سباو و اظبیات ػزبی ژرفايعیؼی کًع و همۀ
هزاجب را بگذرايع و طالها جعریض و پژوهغ ظاػحه باػع ،باس هن ازظاص يیاس هیکًع که به
ریشهکاریهای ظايغ صزف جىخه کًع.
بهعىر کلی به طه ظلیل ػمعه يمیجىاو اس قىاػع سباو بیيیاس بىظ و السم اطث آو ػلىم را فزاگزفث و
هزگش يمیجىاو بز ػًیعو و جکزار و جمزیى آثار سباو بظًعه کزظ و به اهعاف هغلىب و هحؼالی ظطث یافث7
 .2قىاػع سباو چارچىب و بزج و باروی سباو اطث و آو را اس ظگزگىيیها و طلیقههای گىياگىو
يگهعاری هیکًع.
 .1بزای ظریافث هؼًای ػبارتهای هزکب و پیچیعه به ویژه اػؼار و ظریافث آرایههای لفظی و هؼًىی
ياگشیز بایع به قىاػع سباو هزاخؼه يمىظ .بظیاری اس خملهها و ػبارتها ریشهکاریهای لفظی و

ص

هؼًىی جىظرجى ظاريع و کالم با جقعین و جأضیز ،هشیى به آرایههای هطحلف و گىيهگىو ػعه
اطث؛خهث ظریافث هسحىا و پیام هحى بایع اس قىاػع بهزه گزفث.
 .3فزاگیزی قىاػع و پیاظهطاسی آو ظر یاظگیزی سباو به ػًىاو سباو ظوم و ظر هسیغی غیز اس هسیظ آو
بظیار بایظحه و کارآهع اطث.
با آگاهی ظقیق اس قىاػع اطاطی و کاربزظی سباو ػزبی ،فزاگیز هی جىايع هحىو گىياگىو ػؼز و يثز
را يیک بطىايع و ضىب بفهمع و هسحىای آو را به سباو ضىظع باسگى يمایع .به گفحارهای سباو ػزبی
گىع فزا ظهع و هفاهین را ظریابع و با جکزار و جمزیى هظحمز ظر طغسی هغلىب گفحگى کًع و طزايدام
هغالبی بًگارظ.
ضزورت يگارش کحاب
اولیى پزطؼی که پض اس يگارع کحاب ،به ویژه کحابی که ظرصياهه اطث ،رش هیيمایع ،ایى اطث که با
وخىظ کحابهای گىياگىو ظر ظايغ صزف ػزبی ظر ظاضل و ضارج اس کؼىر ،آیا باس هن سهیًه و هدالی
2
بزای يگارع کحاب خعیع وخىظ ظارظ؟
يگاريعگاو ایى اثز بز ایى باوريع که آهىسع سباو همىاره ظر زال پیؼزفث و ظگزگىيی اطث و
آطاوطاسی و ههنجز اس آو روػمًع طاضحى آهىسع ،هعفی اطث که بایع بهعىر هظحمز ظيبال ػىظ .با
گذر سهاو يیاس به ظگزگىيی ػیىۀ آهىسع قىاػع سباو ػزبی بیؼحز ازظاص هیػىظ .ایى يیاس اس آيدا
بیؼحز رش هیيمایع که هؼاهعه هیػىظ پض اس طالها زضىر صزف و يسى ظر خمغ ظروص ظايؼگاهی و
با کىػغ و پؼحکار فزاگیزاو و هعرطاو هسحزم ،هًىس هىفقیثهای چؼمگیزی ظر اهز آهىسع آو،
بهظطث يیاهعه اطث .بًابزایى با اػزاف بز کحابهای هًحؼز ػعه ظر ظايغ صزف ػزبی ظر ظاضل و
ضارج اس کؼىر ایى گىيه ازظاص ػع که يیاس به يگارع کحاب صزف کاربزظی خهث فارطیسباياو السم
اطث .کحابی که صزف ػزبی را با ػیىهای اطاطی و کاربزظی آهىسع ظهع.
با جىخه به جغییز رویکزظ آهىسع سباو ػزبی ظر کحابهای هحىطغۀ اول و ظوم آهىسع و پزورع اس
روع قاػعه هسىر به هحى هسىر ،السم اطث کحابهای آهىسع صزف و يسى ظايؼگاهی ایى ػیىه را
ظيبال کًًع .ایى کحاب يیش ظر پیىيع با ایى جغییز رویکزظ ظر آهىسع پزورع جألیف ػعه اطث.
اس آيدایی که ظايغ صزف کلمهػًاطی اطث ،بیؼحز کحابهای جألیف ػعه ظر ایى ظايغ ،کلمه را
ضارج اس هحى جعریض کزظهايع و جأ کیع بز بزرطی کلمه به جًهایی ظاػحهايع؛ به يظز رطیع که ایى کار
ػالوه بز ایى که با عبیؼث کار سباو آهىسی به ویژه کاربزظی بىظو آو جًاطب يعارظ ،با آهىضحههای
ظايؼدىیاو ظر ظورۀ آهىسع و پزورع يیش هنضىايی يعارظ .بزای هماهًگ ػعو با آهىضحههای

 .2ظر سهیًۀ صزف و يسى کاربزظی ،اطحاظ ارخمًع خًاب آقای ظکحز سیذاحمذ اهام ساده ػضى هیئث ػلمی ظايؼگاه
ضىارسهی کحابهای ویژه ظايؼگاه پیام يىر را جألیف کزظهايع.

ح

ظايؼدىیاو ظر هعرطه السم اطث کحابهای صزف و يسى ظايؼگاهی به ػبارت و هحى بپزظاسيع جا
یاظگیزی سباو اس عزیق هحى صىرت گیزظ.

ویژگیهای کحاب
 .1فزاگیز بىدو کحاب :ظر ایى ظرصياهه طؼی بز آو بىظه اطث که اس هیچ هىضىع و هبسث
صزفی فزوگذار يؼىظ و همۀ هىضىػات صزفی ،هىرظ بسث قزار ظاظه ػىظ .بًابزایى همۀ
هغالب صزفی رایح که هز فزاگیز به آوها يیاس ظارظ ،ظر قالب  33ظرص جًظین و ارائه ػعه
اطث.
 .2جأ کیذ بز آهىسش اس طزیك جمله و هحى :ظر ایى کحاب ویژگیهای کلمه اس ضالل خمله و
هحى جعریض هی ػىظ .يگاريعگاو کحاب بز ایى باوريع که ابحعا بایع طاضحار کلمه ظر خمله و
هحى آهىسع ظاظه ػىظ و طپض ظر ػلن يسى ظر پی آهىسع طاضحارهای خمله ظر هحى بىظ و
هؼًی را با ػلن يسى آهىسع ظاظ .به همیى طبب اطث که خملهها و ػبارتهای ػزبی به
فارطی جزخمه يؼعه بزای ایىکه ایى ظرصياهه جزخمه هسىر يباػع و فزاگیز با ژرفيگزی به
هؼًای خمله پیبزظ و اس ظیگز طى به ظلیل آوکه ایى اثز ضىظآهىس يیظث ظر صىرت ظػىار
بىظو ػبارات ،ظايؼدى هی جىايع هؼکالت را ظر گزوههای هبازثه و ظر يهایث يشظ اطحاظ
عزذ يمایع.
 .3يظن هًطمی در هطالب هز درص 7بزای ظطحیابی به اهعاف آهىسع صزف ،هز ظرص اس
چهار بطغ جؼکیل ػعه اطث7
الف :يمىيهها
 ظر هز ظرص به فزاضىر هىضىع یک یا ظو هدمىػه يمىيهها قزارظاظه ػعه اطث .يمىيهها،الگىهای کاربزظی هظحًع که فزاگیز ظر آو ظرص به آهىضحى آوها يیاس ظارظ.
 با ظر يظز ظاػحى هعف بزرطی کلمه و واژه ػًاطی ظر ظايغ صزف ،جأکیع بز جًىع و جؼاظل ظرزدن هغالب ،ظر جمام بطغهای چهارگايه ،ػعظ  5ظر يظز گزفحه ػعه اطث که اس یک طى
اهعاف ظرص را ظر بز گیزظ و اس طىی ظیگز هحًىع بىظه و هالل آور يباػع.
 ظر چیًغ ظرصها ،طؼی بز آو بىظه اطث که اس ػیىۀ کحابهای ظرطی پیؼیى هايًع هباظئالؼزبیة اطحفاظه ػىظ.
 -ظر چگىيگی چیًغ يمىيهها جالع ػعه اطث جا هغالب اس طاظه به هؼکل ػزضه ػىظ.

ط

 ظر ايحطاب خملهها جالع بز ایى بىظه اطث که ػالوه بز آهىسع يکحه صزفی ،خملهها پزکاربزظو ظربزظاريعۀ يکحۀ اضالقی باػع؛ به همیى طبب بزضی ػبارتها بز اطاص هعف آهىسػی اس
خملههای پز کاربزظ ظر هکالمههای روسهزه ايحطاب ػعه اطث.
 جالع ػعه اطث ظر يمىيهها اس ػؼز کمحز اطحفاظه ػىظ؛ سیزا بهعىر کلی واژههای ايحطابػعه ظر يثز آطاوجز اس ػؼز اطث.
ب :بیاو
 هعف اس ایى قظمث جىضیر اهعاف آهىسػی يمىيهها اطث ،به همیى طبب يمىيهها ظر ایىقظمث جىضیر ظاظه ػعه اطث.
 ظر ایى قظمث جالع ػعه اطث جا ابحعا هثالها و قىاػعی هغزذ ػىظ که فزاگیز بیؼحز با آوطز و کار ظارظ و هبازثی که ظر اولىیث يیظث ولی ظايظحى آو السم اطث ظر هزجبه ظوم با
سیزػًىاو يکحهها ارائه ػىظ.
 پیؼًهاظ هیػىظ که اطحاظ اس ظايؼدىیاو بطىاهع جا يمىيهها را بطىايًع و پض اس آو بز اطاصهعف آهىسػی هز ظرص بزای هز يمىيه طؤالی را هغزذ کًع و پض اس پاطص ظايؼدىیاو اس آياو
بطىاهع که هحى بیاو را هغالؼه کًًع و پاطص ضىظ را با آو هقایظه کًًع و ظر پایاو اطحاظ قىاػع
هىرظ يظز را ظطحهبًعی کًع و با هثالهای بیؼحز ،هغالب را بزای هطاعب جبییى يمایع.
ج :جطبیك
 هعف اس ایى بطغ جأ کیع بز جمزیى هغالب یاظ گزفحه ػعه ظر کالص اطث. ظر قظمث جغبیق خملههایی اطث که بهعىر کاربزظی بزای فزاگیز ،زل و فصل ػعه و ظربزظاريعۀ قىاػع هىخىظ ظر قظمث بیاو اطث.
 جغبیقها يه جًها يمىيههای ػملی بزای فزاگیز ظر فهن هغالب اطث؛ بلکه بزای اطحاظ ایىػزایظ را ههیا هیکًع که ظر ضالل جعریض بزای یافحى ػىاهع و هثالهای هحًىع غیز اس
آوچه ظر بیاو آهعه اطث ،اس جغبیقها يیش بهزهگیزظ.
 جؼعاظ جغبیقها بز اطاص اهعاف آهىسػی هز ظرص ايحطاب ػعه اطث. هعرص پض اس جعریض قظمث بیاو اس ظايؼدىیاو هیضىاهع که جغبیقها را بطىايًع و هغالبظرص را بزرطی کًًع و طپض پاطص ضىظ را با پاطص ظاظه ػعه ظر کحاب جغبیق ظهًع.

ٕ

 ظر ایى قظمث هعرص هی جىايع هیشاو فهن هغلب را ارسیابی کًع و اگز هغلبی يیاس به جىضیرظاػحه باػع ،با هثالهای خعیع جبییى يمایع.
 ظر چیًغ جغبیقها جالع ػعه بز اطاص جزجیب هغالب ظر قظمث بیاو باػع و اس خملههایجکزاری پزهیش ػعه اطث.
 ظر ايحطاب جغبیق هايًع يمىيهها ػمل ػعه اطث و آهىسع يکحه صزفی ،خملههای پزکاربزظ ،ظربزظاػحى يکحۀ اضالقی اس ههنجزیى ايگیشههای ايحطاب بىظه اطث.
 ظر کًار آهىسع قىاػع کحاب بهگىيهای آهىسع جسلیل صزفی اس عزیق قظمث جغبیق هىرظيظز بىظه اطث .به همیى ظلیل ػالوه بز قىاػع آهىسػی ظرص ظر پاطص جغبیقها ،به هىارظی
ظیگز اػاره ػعه اطث که اس اهعاف آهىسػی ظرص يیظث ولی جکزار و همارطث ایى کلمهها
ظر ظرصهای هطحلف و جکزار ویژگی آو به گىيهای غیز هظحقین به آهىسع بزضی قىاػع
صزف کمک هیکًع .ظلیل ایى اهز آهىسع بزضی يکحههای صزفی اس عزیق جکزار و
همارطث فزاواو اطث.
د :جمزیى
 هعف اس ایى بطغ جمزیى و جکزار اهعاف آهىسػی هز ظرص اطث. جمزیىها يمىيههایی اطث که بزرطی و زل آو به ػهعه فزاگیز گذاػحه ػعه جا او بز اطاصالگىهای پیؼیى بهرازحی به زل آو جمزیىها همث گمارظ.
 چیًغ جمزیىها بز اطاص اهعاف آهىسػی هز ظرص اس طاظه به هؼکل جًظین ػعه اطث. ايحطاب خملهها ظر ایى قظمث يیش بز هماو ػیىۀ ايحطاب ظر يمىيهها و جغبیقها اطث. ظر هز ظرص طؼی ػعه آضزیى جمزیى یک هحى خذاب و ارسيعه و سيعه و پىیا و پز کاربزظ باػعکه فزاگیز با بزرطی و زل و فصل آو به يکات ارسيعهای غیز اس آوچه ظر آهىسع صزف ػزبی
اطث ،ظطث یابع؛ ظر صىرجیکه ظر پارهای اس ظروص هحى آضزیى جمزیى ،عىاليی و هىخب
ضظحگی فزاگیز باػع ،اطحاظ هیجىايع بطغهای اصلی آو هحى را بزای بزرطی هؼیى يمىظه
و او بزای بزرطی همۀ هحى آساظ باػًع.
 بزضالف بطغهای ظیگز جالع ػعه اطث ظر ایى بطغ اس ػؼز اطحفاظه ػىظ جا هطاعباوکحاب به گىيهای غیز هظحقین با کارکزظ قىاػع صزف ظر ػؼز هن آػًا ػىيع.
ایى اقظام چهارگايه به صىرت هًغقی با هن ظر ارجباط هظحًع .طؼی بز ایى بىظه اطث که
ظر هز بطغ به ویژه بیاو و جغبیق ،ابحعا هثالها و قىاػعی هغزذ ػىظ که فزاگیز بیؼحز با آو

ن

طز و کار ظارظ .فزاوايی هثالها و جًىع و گىيهگىيی آو به هیشايی اطث که فزاگیز پیغ اس آوکه
هدبىر به فزاگیزی قاػعهای باػع ،هغالب هزجبظ با آو را به صىرت کاربزظی و بهرازحی بیاهىسظ.
روش ارائه هطالب
.8اصآًجاوِسٍشتذسٗس دساٗي دسسًاهِداًطجَهحَسٍتِضَ٘ٓ اوتطافٍاجتْادٍ
تحج ٍ گفتٍضٌَد است ،هطاسوت فعاالًٔ داًطجَٗاى دس اهش تذسٗس هٖتَاًذ صهٌ٘ٔ
هٌاسةتشآهَصشسافشاّنآٍسد .
.2تشخٖ اصدسسّاهاًٌذدسس«ًسثت»تًِظش ،طَالًٖ ٍگستشدُهٖآٗذ.الصم تِروشاست
وِدساٗيدسستأو٘ذتشهطاّذًٓوًَِّإفشاٍاىٍهتٌَعاستًِحفظلَاعذهختلف
ٍاٗياهشٕاستوِساختاسٍهحتَإچٌ٘يدسسٖالتضاهٖوٌذ .
.9دسهثحجاسنّإهعشفِ،اتتذادسسٖصٗشعٌَاىهعشفِّاهطشحضذُسپسّشٗهاصاسن
ّإ هعشفِدسلالةدسسٖ هستملعشضِضذُاستتِجضهثحج«ضو٘ش» وِدسّواى
دسس،اٍلهعشفِّاطشحضذٍُدسسهستملًٖذاسد .
.1دسهثحج«اعالل»اصّواىضَ٘ٓاسائِضذُدسوتابّإدت٘شستاًٖتْشُگشفتِضذُاست.دس
اٗيضَُ٘هذسستشآٌّگفعلهعتلتأو٘ذهٖوٌذٍتاتىشاسهثالّإ گًَاگَىدسوالس
دسسٍ ،صىخاظًَعفعلهعتلآهَصشدادُهٖضَد؛ الصمتِتَض٘حاستوِدسسٖ تِ
افعالاًذنٍونواستشداست .

عٌَاى«لف٘ف»دسًظشگشفتًِطذُاستچشاوِاٗيگًَِ
.8دسًوًَِّاٍتطث٘ك ٍتوشٗي ،تشت٘ة جولِّاٍعثاساتتشاساسضَ٘ٓ فاسسٖ«الف ،ب،
ج،تٍث»...دسًظشگشفتِضذُاست .
.7ضَ٘ٓ استفادُاصفشٌّگّإ لغت،هَضَعهْوٖ استوِتِداًصغشفپًَ٘ذ داسد وِ
اه٘ذ است استاداى گشاىلذس ،دس ٍلت هٌاسة ،اٗي ضَُ٘ سا تِ غَست عولٖ تِ فشاگ٘شاى
آهَصشدٌّذ .
 .6دس دسس سَم «هماٗسٔ فعل فاسسٖ ٍ عشتٖ» اٗيگًَِ تطخ٘ع دادُ ضذ وِ پس اص
تذسٗس «صهاىافعال» دسعشتٖ اگشهعادلصهاًٖ آىً٘ض دسفاسسٖ تذسٗس ضَد ،هف٘ذ
خَاّذتَد؛تٌاتشاٗيدساٗيدسسسعٖضذُاستهعادلّإپشواستشدصهاىفعلعشتٖدس
فاسسٖعشضِضَد .
دٍسُدسسضتِّإهختلفتذسٗس

يوِسسوّ٘تٗاتذ،دسدٍ 
هطالةاٗي وتابپ٘صاصاٗ 
ضذٍُپساص فشاصٍ فشٍدّإ فشاٍاى،سشاًجامتشإ چاجتٌظ٘ن ٍ آساستِ گطتِاست.اص

ل

دسسضتِّإهختلف،

ضذٍُسالّادستذسٗس

جولِوتابّاٖٗوِتشاساساٗيضَُ٘تأل٘ف

ًاهِإسسوٖ،هَفكتَدُوتاب«لَاعذواستشدٕ
داضتٍِتِعٌَاىدسس 

جاٗگاّٖافتخاسآه٘ض
صتاىعشتٖ» استً.گاسًذگاىاٗواى داسًذوِاٗي وتابً٘ض دسعلنغشفعشتٖ جاٗگاُ ٍاالٕ
خَدساخَاّذداضت .
هخاطباو کحاب
يظز به اهعاف آهىسػی ظايغ صزف ػزبی و ایىکه جا بهزال با وخىظ يىػحههای گظحزظه و
هحؼعظ هؼکل آهىسع ایى ظايغ هنچًاو باقی اطث و جعریض ایى ظرص ػمىها ضىعگىار
يبىظه اطث ،ایى ظرصياهه زاصل طالها جدزبۀ جعریض سباو ػزبی ظر هسىرهای هطحلف و
ژرفايعیؼی ظر اهعاف و فزاس و فزوظهای هظیز آهىسع اطث ،بًابزایى ،همۀ کظايی که هی
ضىاهًع خهث وروظ به ظايغهای سباو ػزبی یک ظوره صزف ػزبی را به صىرت کاربزظی ،ػیًی
و ػملی فزاگیزيع ،هطاعباو ایى کحاب هظحًع؛ اس خمله ظايؼدىیاو همۀ رػحهها بهویژه
رػحههای ػلىم ايظايی و عالب زىسههای ػلمیه.
اهیع اطث ایى ظرصياهه بزای یاظگیزی صزف ػزبی به ػیىۀ کاربزظی بزای فزاگیزاو گزاهی
هًاطب و هفیع باػع؛ اس صازبيظزاو و اطحاظاو ارخمًع ژرفايعیغ ایى ػزصه ظر زىسههای
ػلمیه و ظايؼگاه به ویژه کظايی که جعریض ایى ظرص را ػهعه ظاريع ضىاهؼمًعین با يظز به
ظرووهایۀ ایى اثز ،کاطحیها را گىػشظ فزهایًع جا ظر رفغ آو کىػغ ػىظ.
آوچه السم اطث فزوجًايه بعاو اػحزاف کًین ایى اطث که هز کض هغالب ایى کحاب را بهعىر
ظقیق فزاگیزظ ،افشوو بز قىاػع صزف ،هؼلىهات ارسيعهای کظب هیکًع که ظر سيعگی بزایغ
بظیار طىظهًع و هؤثز ضىاهع بىظ.
سپاسگشاری
ضاٗستِ استاصسشواس خاًن الُام آسماوی تِ عٌَاىهتخػعاسضذاٗي عشغِ وِتػح٘ح،
غفحِآساٖٗ ،آساستِساصٕ وتاب ساعْذُداستَدٍُتاتالشتٖدسٗغ ،رٍق

ٍٗشاستاسٕ ،تٌظ٘ن ،
يتاس هطالة سا تاصتٌٖ٘ ًوَدُ ٍ
صالل ٍ سشضاس ،ضى٘ثاٖٗ ٍ اخالظ ٍغفًاپزٗش ،چٌذٗ 
داضتِاًذ،ووالتطىشٍلذسداًٖساداضتِتاض٘ن.

اسصًذُإ
ّٕاٍپ٘طٌْادّإاغالحٖ 
ٗادآٍس 
خذاًٍذتشعضّتاٗطاىت٘فضاٗذ .

م

دادُاًذ ،اص
الصماستاصّوِعضٗضاًٖ وِ دس اٗي ساُ پش ًط٘ة ٍ فشاص ًگاسًذگاى سا ٗاسٕ  
جولِاستاداىگشاىلذستخصصتاىٍادت٘اتعشتٖداًطگاُض٘شاصسپاسگضاسٕوٌ٘ن؛تاضذوِ
ٖتىلّف ًگاسًذگاى هَجثات خشسٌذٕ دسگاُ احذّٗت سا فشاّن
ٖسٗا ٍ ت 
ًّ٘تخالػاًٍِتالشت 
آٍسدوِاغلٍغاٗتهتعالِّ٘و٘ياستٍتس؛تشّو٘يهذاساستوِعشضِداضتِاًذ :
اٌٗن لثَلتسسوسِتو٘سشمتسشآستسسسسساى   تاًسثتسنوٌٌذوِخذهتگضاساٍسست 
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علن صزف

 .1يٙىيهها

ُ ْ
َّ
ِ ٓ
أؾب حلؿقن-
حل :٧أؾب حلً ّ
٩ه ؼيك ّهى ّ
ُّ
َ ُ ْ ُ ُ ُّ ُ
ان کلهن-
كحب ي ّّيك حلً
ب :الی حلح ّ
َ
َ
پَّ :
او أؼاک َه ٓى آواک-
ْ ُ َ
ٓ
ٓ
ت :أظ ّى ٓى کٙا أظ َى َى حلله اليک-
ُ َ َُ
َ
ْ ُ
ؽى ُك-
خ :حلحاشك حلصباو اليكبط وال ي ّ

 .2بياو
ؾق لبان عكبی @ 9ظكف هصا وشىؾ ؾاقؾ Bکه ؾق اِٙالض علم ِمكف «ظركو ٦هبرايی» واميمؿ
میٌىوؿ؛ ليكا اوان و مبماوی کلممه هىمحىؿ -ايمه ظمكوف جما لمماوی کمه هممكا ظمكف ؾي مكی
وباٌىؿ وٍاوه اِىات لباوی هىمحىؿ ،ماوىمؿ أ ،ب ،ت ،خ وّ - ---امما ارمك همك کمؿا ال نهما ،بما
ظكف يا ظكوف ؾي كی همكا ٌىوؿ «کلٙه» جٍکيل میٌىؾ -بكای مرال ؾق ومىوۀ «پ» ،ظمكف
«ا» و ظكف « ْو» با ه همكا ٌؿ و کلمۀ « َّ
او» قا جٍکيل ؾاؾ اوؿ که ايه کلمه ،بك جأکيؿ ؾاللث
ؾاقؾ و ويمم کلممۀ « َهر ٓ
رى» ؾق همممان شملممه ،ال ؾو ظممكف «م» و «و» جٍممکيل ٌممؿ اوممث -و حمی
کلمهها با يکؿي ك همكا ٌىوؿ ،شمله و کال ايصاؾ میٌىؾ؛ په ،کلمه ال اشحمما نىمؿ ظمكف
هصايی بهؾوث می يؿ و بك معىای ويژ ای ؾاللث ؾاقؾ-
 -Bبكؼی ؾاوٍمىؿان عل ِكف بك ايه باوقوؿ که ظكوف هصا ؾق عكبی ? 9ظكف اوث و الف قا بهظىاب وممی وقومؿ و
بكؼی ؾي ك الف قا ظكفی مىحقل و جعؿاؾ ظكوف قا @ 9ظكف میؾاوىؿ-

 2صزف کارتزدی ستاى عزتی

ؾق ومىوۀ «حل ،»٧کلمۀ «أؾب» او اوث و کلمۀ « ّه ٓى» ظكف اوث-
ؾق ومىوۀ «ب» ،کلمۀ «الی» ظكف اوث و کلمۀ «يّي ُك» فعل اوث-
ؾق ومىوۀ «پ»ْ « ،
او» ظكف اوث و «أؼا» او و «آوی» فعل و «ک» او اوث-
ْ ُ
ٓ
ٓ
ؾق ومىوۀ «ت»« ،أظ ّى ٓى» و «أظ َى َى» فعل هىحىؿ و کلمۀ «حلله» و «ها» او هىحىؿ-
ْ
ُ
ُ
كبط» و «ي ُ
حلح ُ
ؽىك» فعل میباٌمىؿ و ؾو
حلصباو» او هىحىؿ و کلمۀ «ي
اشك» و «
ؾق ومىوۀ «خ»« ،
کلمۀ «ال» و «و» ظكف هىحىؿ؛ بىابكايه کلمه به وه ؾوحه جقىي میٌىؾ حون١٨ ،ل و ظك-٦
حون :کلمهای اوث که بؿون ؾاللث لمماوی بمكای واميمؿن نيممی معىمىن يما ريمك معىمىن،
بهکاق میقوؾ-
١٨ل :کلمهای اوث که بك اوصا کاق و يا ؾاٌحه ظالحی ؾق يکی ال لمانها ؾاللث ؾاقؾ-
ظك :٦کلمهای اوث که به جىهايی معىايی وؿاقؾ و بكای ايصاؾ اقجباٖ بيه کلممهها و شملمهها بما
يکؿي ك بهکاق میقوؾ-
بًابكحيى هىٔى٠ ٞلن ِك ،٦بكقوی کلٙه حوث-

 .3جٙبي٫

َِ
َّ
َ ُ ُ
١ام َب َكکة-
حل :٧جمحظن حأليؿي ٠لی حلّ ٙ
َ
َ
َ
حلُ ١
َ ٓ ُُ
ٝاثن-
ٝين
ب :وجّ٥ك ٨ي ٠يى حلّ ١
َّ ٓ ٓ َ
َّ َ ٓ
ٝ٩ة-
پُ :قب ظك ٍب ٌبث ّهى ل ٍ
َ َ ْ
حلل ُه ٓحه َكأ ََ ٠ك ََ ٬َ ٦
ؿق ُه-
ت :ق ّظن
ْ
ِ
خَّ :
حلى ّؽ ُّي ب١يؿ ّه َى حلً ّاق-
َِ
َّ
ُ
جمحظ ُن او  ،حأليؿي :او ٠ ،لی :ظكف ،حل١ٙام :او َ ،ب َكکة او -
ُ
َ
َ
َ
جُّ ٥ك فعل٨ ،ي ظكف٠ ،يى او  ،حلٝ١ين او  ،حلٝ١اثن او -
َّ ٓ
َ
ٌبث فعلّ ،ه ٓى ظكف ،لٝ٩ة او -
ُق َّب ظكف ،ظ ٓك ٍب او ،
ْ
حلل ُه :او ٓ ،حهكأ او َ ٠َ ،ك َ :٦فعلَ ٬َ ،
ؿق :او  ،ه :او -
َق ّظ َن فعل،
ْ
ِ
َّ
حلى ّؽ ُّي او  ،ب١يؿ :او ّ ،هى :ظكف ،حلً ّاق :او -
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 .4جٙكيى
حل :٧وى کلمههای ليك قا مٍؽُ کىيؿ-
َّ
َّ َّ
َ
أک َل ،حل١النَّ ،
يؿَ ،
کؤو ،حلًان،
حلّؿيّ ،٫بر،
شاء٠ ،لی ،حلؽيك ،أٙ٠ی٨ ،ي ،حلٍ١يك ،حل٭كآو،
ّ
َ َ
َ َ َ
شل َهَ ٬ ،كأ ،ج َكک-
ب :شملههای ليك قا جكشمه و وى کلمه قا ؾق نها مٍؽُ کىيؿ-
ُّ ُ ٓ ُ ِّ
ياؾة.
-1حلٍکك ّه٩حاض حلم ّ
ُ ٓ
َ ٓ َ
ّا٨يك َبًّ ٙه-
ِ -2اظث ٠
َّ ٓ ُ َ ٓ ِ َ
ِ َ
اهل.
ووحك للص ّ
-3حلّٙث ليى ّللّ ١ال ّن ّ
َ
ُٓ ُ ٓ َ َ
َ
٤يكک-
-4ال جؤکل ؼبمک ٠لی ّ
هاثؿ ّة ّ
پ :وى هك کلمه قا مٍؽُ کىيؿ و با هك يک شملهای کىجا بىاليؿ-
َ
ُ ْ
حلل ُه٨ ,ي٠ ,لیَّ ,
حلكبي-ٟ
أ َه َك ,حإليىاو,
ت :محه ليك قا با ؾ ث بؽىاويؿ؛ وپه وى هك کلمه قا ؾق ن مٍؽُ وماييؿ-

ُ
حل٭كحءة
ّ

ُ
ُ
َّ ُ َّ
ُ َّ ُ َ
ُ ٓ
ْ ِ
ِّ
حلً ُّ
ٙة أ ّل٭يث ٠لير ّه هري کلٙرةّ :ح٬ركأ
ْأول جکلي ٍ ٧جل٭اه
حل٭كحءة وأول ک ّل ٍ
بي هعٙؿ ّ هى قب ّه هى ّ
َ
ُ
َّ
ٓ ُ ُ
َ
َ ِّ َ
ُ ٌّ ُ ٓ ِ
يعى کرل َٙ ٠ر ٍل ّٝ ٠ري ٍن ،و٤ر َك ٍْ
وحاليٙبل٪
حلبؿء
ي٭ٙة
ها
اي
ها
ؿ
ي
ص
ي
لٙى
ٟ
حل٭كحءة ٨ى هّ ٙح
ّ
ّ --ّ
ّ
شلي ٍل-
ُ
وهرؿلىالجها َ
٨رى حورح٭بال حل١ٙلىهرات ،وهح١رة حلحٙييرم بري َى حلکلٙرات َ
هي ُّ
وه٩اهي ّٙهرا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
ُ
َ
َّ
َٓ
َ
ّىؾة و٤يك َ
اورة حلرفيى جرىَ ٨كت لهرن
وحألؾب
حل١لرن
٭ّىؾة -وقشال
حلٙ
حلٙ٭
وحل٩کرك وحلىي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
َ َُ
ْ
ُ
ُ
َ
وحلٍٙاقکات َي ٓ٭ َركأ َ
٠رؿؾ ٬لير ٍل هرى
حل١ٙلىهرات هرٟ
وو إٔ٨رل هرى حلرفي َى ج َبراؾلىح
حلل٭اءحت
ٍ
ّ
ّ
َّ
َ ُ
َُ
َ
حلؽّن ٠لٙا يا١٨ا لهن وال يصؿويه ؼى٨ا-
أوقح٪
ان ،وي ّصؿوو ٨ي
ّ
حلً ّ
ّ

