درس دوازدهم

ساختمان فعل
در عبارت زىر به فعل هر جمله توجه کنىد:
 )1على هر روز ىک ساعت کتاب مى خواند.
ادبىات خوانده است.
 )2على کتاب هاى زىادى
درباره ّ
ٔ
 )3على کتاب را از قفسه برمى دارد.
 )4على هر روز مىزان پىشرفتش را به خانواده اطّالع مى دهد.
ّ )5اما ىک روز نتوانست از کارهاىش اطّالعى به خانواده اش بدهد… .
فعل جمله هاى باال را از نظر ساختمان مى توان به سه نوع تقسىم کرد:
 )1فعل هاى مى خواند ،خوانده است ،نتوانست و بدهد ساده اند زىرا بن مضارع
هر   ىک از آنها ىک تکواژ است.
مضارع «دار» ِ
وند « بر» ،افزوده
 )2فعل «برمى دارد» پىشوندى است زىرا قبل از بن
ِ
شده است.
 )3فعل «اطّالع مى دهد» مرکّب است؛ زىرا نه تنها از دو جزء معنادار تشکىل شده است
ساده «مى دهد» «اطّالع» ،که ىک جزء غىرصرفى است ،قرار گرفته است.
بلکه قبل از فعل ٔ
پس فعل از نظر اجزاى تشکىل دهنده بر سه نوع است :ساده ،پىشوندى و مرکّب.

فعل ساده

فعل ساده آن است که بن مضارع آن ىک جزء (تکواژ) باشد؛ مثل:

فعل ساده آمده بود رفت مى پرسىدم مى شنىد نشسته بود خواندند خوابىده است
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
خواب
خوان
نشىن
شنو
پرس
رو
آ
بن مضارع
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فعل پىشوندى

اگر به ّاول فعلهاى ساده «وند» افزوده شود،اىن فعلها به فعل پىشوندى تبدىل مىشوند:

آمد
		
گشت
		
غلتىد
		
آورد
فعل ساده 	
		
↓ 		↓ 		↓ 		↓
فعل پىشوندى بر 		 در 		 بر 		 باز
آورد	             غلتىد	                گشت	   بر	     آمد
			
		  باز 		 فرو 		 باز 		 در

فعل مرکّب

اگر پىش از فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ مستقل بىاىد و با آن ترکىب شود
کلمه حاصل ،فعل مرکّب است مثل فعل جمله هاى زىر:
ٔ
 )1او از خواسته هاىش چشم پوشىد.
 )2من به کارهاى او اىمان آوردم.
 )3على پدرش را خىلى دوست دارد.
همه بچه ها را در اىن جشن شرکت دادند.
ٔ )4
حادثه وحشتناکى روى داد.
 )5دىروز
ٔ
 )6حسن تعدادى کتاب از دوستش قرض گرفت.
 )7على کتاب داستان را مطالعه کرد.
٭ راه هاى تشخىص فعل مرکّب:
 )1فعل درصورتى مرکّب است که جزء غىرصرفى ،نقش مفعولى ىا مسندى ىا قىدى
متممى نداشته باشد .مثال ً فعل هاى جمله هاى زىر مرکّب نىستند:
ىا ّ
على دوستى دارد.
                 مفعول

درباره اىن موضوع مطالعه مى کند( .مى کند در معناى انجام مى دهد)
حسن
ٔ

           			 مفعول
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ادبىات تحقىق کرد (کرد در معناى انجام داد).
درباره
او
ٔ
عالقه مردم به ّ
ٔ

           			         مفعول

اضافه
دىروز محسن هنگام بازى زمىنخورد(                           .دراصل به زمىنخورد که حرف
ٔ
            		              متمم
«به» حذف شده است).
من او را از اىن موضوع آگاه کردم (دراصل :او آگاه شد /بود /است /گشت/

            		                   مسند

گردىد).

کودک از پلّه ها باال مى آىد.

            	                    قىد

 )2وقتى که ِ
جزء غىرصرفى ىکى از نقش هاى مفعولى ،مسندى ،قىدى و متممى را
داشته باشد ،در واقع ىک گروه اسمى به شمار مى رود که مى توان پس از آن وابسته هاىى را
اضافه کرد ىعنى اىن اجزا را مى توان گسترش داد:
على  د و ستـــان   زىادى دارد.
               مفعول    عالمت    صفت
                             جمع

درباره اىن موضوع مطالعه اى نکرده است.
حسن
ٔ

                  		

مفعول   نکره

ادبىات تحقىق ها کرد.
درباره
او
ٔ
عالقه مردم به ّ
ٔ
	                              مفعول   جمع

من او را از اىن موضوع آگاه تر کردم.

	  	                  مسند

هنگام مد ،آب درىا باالتر مى آىد.

	    	       قىد

درحالى که اگر فعل جمله هاى 1تا  7را بررسى کنىد قابل گسترش نىستند( :چشم پوشىد،
اىمان آوردم ،دوست دارد ،شرکت دادند ،روى داد ،قرض گرفت و مطالعه کرد)
مىسر است که در
 )3بنابراىن مى توان نتىجه گرفت که تعىىن ساختمان فعل ،زمانى ّ
جمله به کار برده شود .مثل « قرض گرفت » که به تنهاىى ساده است زىرا مى توان گفت
جمله  7حتماً
جمله  6حتماً فعل مرکّب است ىا مطالعه کرد که در ٔ
قرض ها گرفت ّاما در ٔ
مرکّب است.
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باىد توجه داشت که هىچ گاه فعل ساده ىا مرکّب را خارج از جمله بررسى و مشخص
نمى کنىم.
٭ نوع دىگرى از فعل هاى مرکّب ،عبارت هاى کناىى هستند .در اىن گونه فعل تمامى
اجزا روى هم ىک مفهوم فعلى واحد دارد.
او از خواسته هاىش چشم پوشىد( .کناىه از صرف نظرکردن)
او هىچ وقت دست از پا خطا نمى کند( .دست از پا خطاکردن کناىه از اشتباه کردن)
على از انجام اىن کار سر باز زد( .سر باز زدن از کارى کناىه از نپذىرفتن است)
در اىن نوع فعل ها (کناىى) اجزاى فعل (چشم ،دست ،پا ،سر و …) معناى حقىقى
خود را از دست داده اند .در اىن صورت با مالک هاى تشخىص فعل مرکّب آنها را مى توان
فعل مرکّب دانست.

فعل هاى کمکى (معىن)

براى ساختن فعل هاى ماضى بعىد ،ماضى التزامى ،ماضى نقلى ،ماضى مستمر،
خاصى استفاده مى شود که آنها
مضارع مستمر ،آىنده و ٔ
همه فعل هاى مجهول ،از فعل هاى ّ
شده زىر ،کمکى هستند:
را فعل هاى کمکى مى خوانىم .فعل هاى مشخّص ٔ
رفته بودى ،گفته باشد ،نشسته است ،داشت مى رفت ،دارد مى آىد ،خواهند آمد،
نوشته شد ،گفته شده باشد.
٭ فعل هاى کمکى و وندهاى نَـ ،مى ،بـ ،از نظر ساختمان ،در فعل تغىىرى نمى دهند؛
همه فعل هاى ساده ،مرکّب و پىشوندى مى آىند.
چون در ٔ
نَـ :نرفت ،نشناخت.
مى :مى گوىد ،مى رفت.
بـ :برو ،بنشىنىد.
بنابراىن ،اگر فعل ساده اى اىن وند ها و فعل هاى کمکى را بگىرد ،باز هم ساده
است.
65

منفى کردن فعل ها

در فارسى امروز ،هر فعلى را مى توان با آوردن تکواژ منفى ساز «نـ» منفى کرد .تل ّفظ
اىن تکواژ «نَـ» است ّاما اگر پىش از «مى» بىاىد«ِ ،نـ» تل ّفظ مى شود .اىن تکواژ همىشه پىش
از فعل اصلى مى آىد ّاما در فعل هاى آىنده و مجهول پىش از فعل معىن قرار مى گىرد:
نگفتم ،نگفته ام ،نگفته بودم ،نگفته باشد ،نمى گفتند /نخواهم گفت ،گفته نشد.
هنگام پىوستن تکواژ «نـ» به فعل ،اگر تکواژ «بـ» همراه فعل باشد ،حذف مى شود:
برو ← نرو ،بىاىند ← نىاىند ،بگوىىم ← نگوىىم.
زمان هاى مستمر (ملموس) صورت منفى ندارند و براى منفى کردن آنها از معادل هاى  
غىرمستمر استفاده مى شود:
بهرام دارد نامه مى نوىسد (مضارع مستمر) بهرام نامه نمى نوىسد (مضارع اخبارى)
بهرام داشت نامه مى نوشت (ماضى مستمر) بهرام نامه نمى نوشت (ماضى استمرارى)
تکواژ «نـ» در فعل هاى پىشوندى همىشه پس از پىشوند مى آىد:
لقمه ّاول
خورشىد هنوز برنىامده بود .الک پشت سر از آب درنىاورد .ماهى هنوز ٔ
را درست فرو نبرده بود.
تکواژ منفى ساز «نـ» در فعل هاى مرکّب ،پىش از جزء صرفى مى آىد:
نگاه نداشت .دوست نداشت .فرود نىامد .سردرنىاورد.

بن فعل

سال پىش آموختىم که هر فعل دو بن دارد :بن مضارع و بن ماضى
بن مضارع فعل هاى ساده = فعل امر مفرد بدون «بـ» :رو ،بىن ،نشىن
بن مضارع فعل هاى پىشوندى = فعل امر مفرد :برگرد ،بازگرد ،برآ
بن مضارع فعلهاى مرکب = فعل امر مفرد بدون «بـ»:ىاد بده (= ىاد ده) ،گوش کن
براى شناخت ساختمان هر فعل ،بن مضارع آن فعل را در نظر مى گىرىم.
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فعل

بن مضارع

ساختمان

بن مضارع ساختمان

فعل
رفته بود

رو

ساده

بازگشته بودند

بازگرد

پىشوندى

مى گذشتند

گذر

ساده

داشتند بر مى گشتند

برگرد

پىشوندى

دارىم مى نوىسىم

نوىس

ساده

برنمى آمد

برآ

پىشوندى

گفته شده بود

گو

ساده

بازآمده اند

بازآ

پىشوندى

بن ماضى نىز چنىن به دست مى آىد:
مصدر بدون « َـــ ن» پاىانى دىد «ن» ،باور کرد «ن» ،دوىد «ن» ،برداشت «ن» ،دوست
داشت «ن»

ب��یام زو��ی م

ک
�
ن
�
ی
� به چ� ن� د ج�مل ٔه ز� ی�ر ت� جّو�ه � د:
ک
ب� ی� س ب� ق گ ش� ف م ش � ین
�
�
 )١ی�ا ی� د وا � � �ذ ت�ه را �را و� م .

�.
 )٢حُس ن �خ بو� ی سع ی� د ا ن� ض��باط اوس ت
 )٣آ� خ� یر� ن مسا ب��ق ٔه ف�� نی�ال را د ی� دم .
گ
ج�
� .پ�س یا� ن ج�مله
رد ج�مل ٔه ّاول « ،سوا ب��ق » مع سا ب��قه � به مع ن� ی « � �ذ �ش ت�ه   » اس ت
گ
س
ردح�ق ی� ق�
�
�:
� یا� ن و�نه ا
ت
ت
ک
ی �ک
�
ن
�
« ب� ی�ا ی� ی� د گ� �ذ ش� ت�ه های گ� �ذ ش��ته را ف�رام شو� ی�م»! رد یا� ن ج�مله ب
کار�رد � ی زا� دو
کلمه «سوا ب��ق » و «گ� �ذ ش� ت�ه    » ف
�:
کا� ی اس ت
ٔ
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ک
ب� ی� گ ش� ف م ش � ی�ن
�
« ی�ا ی� د � �ذ �ته را �را و� م» .
ک
«حُس ن» ی�ع ن� ی ن� ی��و ی  � ی و �خو ب  � ی؛ پ�س  ،رد ج�مل ٔه دوم � به کار ب�ردن کلم ٔه «�خ ب
و�    »

�.
�به   دن��بال حُس ن ز�ا ی� د اس ت
ن �گ
ل
�
ی
�
ی
ن
ع
ک
ف
ل
ب
ب
ی
�
ن
ی
�
�
ب
« ف�� نی�ال» رد ا سی � ی پ�ا ی�ا� ی و ن�ها� ی؛ ن�ا�را� ن � ،به کار �ردن م ٔه نی�ال

�.
� اس ت
پ�س زا� « آ� خ� یر� ن» رد ج�مل ٔه سوم �ن اردس ت
گ
ک
ک
ق�
�
� به کلمه ی
�
ی
� « َح ش�و » می و ن� د.
ها� ی �ه رد ج�ملههای ب�ل ،ز� ی�ر آ� ن�ها خ� ط � ش� ی� ده ش� ده اس ت
ک
«ح ش�و » ی�ع ن� ی ت ��رار ز�ا� د.ی
گ
ک
ک
ا� ن�ون � به ن�مو�نه های د ی��ر «ح ش�و » ت� جّو�ه � ن� ی� د و مرا ق� ب
� ب�ا ش� ی� د آ� ن�ها را � به کار ن� ب�ر� ید:
گ
گ
خ
ِ
ی
�
ش
�ش
ی
ی
�
ِ
ز
ب
�
س ی ْ�ر �رد� کار ،سا�ر هرهای د �ر ،م ن عد ا� ا� ن ،مد ل ورودی،

لگ
ک �ن گ
ج ک ت� خ� غ ک
ب
ی
پ
�
�
�
ب
س
�
�
�
ق
�   سا � ی ،س
� ت�ا� ا ور ،او� ّ�ل ٔه وه ،م مر� تو�ر ،رد س ِن ت
رد�خ ت

گ
گ
ل ف�
ب� ن� با� ی
را� ن ،س ن�� جح�راالسود ،پ�ارسال � �ذ ش� ت�ه  ،سال عام ا ی�ل ،س�ؤ ال پ�رس ی� دن،
ک
ق� پ
ش� ب
� ب�رد.
� ل ی�له  ال ق� در ،ب� در کامل ماه ،زا� ب�ل �ی� ش� خ�ر ی� د �ردن  ،ت خ�� ت�ه ٔ وا ی� ت

خودآزماىى

 )1در متن زىر نوع فعل ها را از نظر ساختمان بررسى کنىد.

کودکى خردسال مى خواست بوته ٔ ذّرتى را از زمىن برآورد ّاما نمى توانست و هر چه مى کوشىد آن بوته برجاى

خود استوار بود .با کوشش فراوان بوته ٔ ذّرت را از زمىن کند و با شادمانى بسىار پدرش را از حاصل کوشش خود آگاه
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کرد .پدرش گفت «:آرى،فراموش مکن تو هم مردى شده اى و نىروىى دارى» آن طفل خردسال با غرور در پاسخ پدر
گفت « :آرى؛ همه ٔ زمىن ىک سر بوته را گرفته بود و من  سوى دىگرش را تا سرانجام من غالب شدم ».اىن تصوىر ذهنى

کودک ،بىان شاعرانه ٔ زىباىى است که حاصل بىدارى آن طفل نسبت به گوشه اى از ارتباط هاى انسان و طبىعت است.

 )2نهاد جمله هاى زىر را مفعول قرار دهىد.
مثال :کودک از خواب بىدار شد.
مادر کودک را از خواب بىدار کرد.
جوانان از زىان هاى خانمان سوز اعتىاد آگاه هستند.
چراغ دانش همىشه فروزان است.
همه جا روشن است.
غذا زود حاضر شد.
 )3هر ىک از ساخت هاى زىر را در جمله اى به کار ببرىد و ساده و مرکّب بودن آنها را درآن
جمله نشان دهىد.
رنج برد ،زحمت کشىد ،فراموش کرد ،باز شده است ،فرىاد مى زند ،پىش آمد ،جواب داد ،ستم
مى کند.
 )4به جز نمونه هاى «بىاموزىم» اىن درس ،نمونه هاى دىگرى از «حشو» را در زبان فارسى امروز
پىدا کنىد.

69

درس سىزدهم

امال
«باىدها» و «نباىدها»ى امالىى ()2
ب) نشانه هاى خطّى
ردىف باىدها و نباىدها

مثال

مالحظات
گذاشتن تشدىد در کلماتى که تشدىد
مىانى دارند،الزم است.
گذاشتن تشدىد براى کلماتى که
«تشدىد پاىانى» دارند ،الزم است؛ به
مشدد ىک
شرط اىنکه پس از حرف ّ
مصوت بىاىد.
ّ

1

تشدىد
مشدد نىستند ،نباىد
بر روى کلماتى که ّ
تشدىد گذاشته شود.

مشدد
تشدىد باىد درست روى حرف ّ
قرار گىرد.
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ردىف باىدها و نباىدها

   2

تنوىن

مثال

مالحظات
کلماتى که در فارسى داراى تنوىن ًــ
هستند ،نقش قىدى دارند .رعاىت
اىن تنوىن در امال و دست نوشته
الزامى است.

تنوىن هاى ٌــ و ٍــ کمتر به کار مى روند و
تنها در جمالت و قالب هاى عربى راىج
در فارسى دىده مى شوند.

باىد اىن دسته کلمات و کلمه هاى مشابه
آنها را شناخت و از گذاشتن
نشانه
ٔ
«مد» بر روى آنها پرهىز کرد.

3

مد

4

فاصله

اىن کلمات و مشابه آنها را نىز باىد
نشانه «مد» در
شناخت و بر کاربرد
ٔ
آنها تأکىد کرد.
نشانه «مد» ابهاماتى را در
قىد نکردن ٔ
نوشته اىجاد مى کند.

فاصله مناسب بىن
رعاىت نکردن
ٔ
حرف هاى ىک کلمه ىا کلمات ىک
جمله ،در خواندن آنها اشکال اىجاد
مى کند.

ردىف باىدها و نباىدها

مثال

مالحظات
اىن گونه کلمات نباىد م ّتصل نوشته
شوند.

5

فصل و
وصل
اىن گونه کلمات باىد م ّتصل نوشته شوند.
درباره وصل و
(در درس هاى آىنده
ٔ
فصل کلمات ،بىشتر توضىح خواهىم
داد).

چند نکته :اکنون با د ّقت در جدول باال ،چند نکته را توضىح مى دهىم:
نشانه تشدىد مخصوص کلمات ِ
عربى راىج در فارسى است .هرچند تعداد محدودى
ٔ )1
نشانه تشدىد
دره ،ىکّه و  ...تشدىد مى گىرند .در درس امالٔ ،
از کلمات فارسى نىز ،مانند پلّهّ ،
متناسب با تل ّفظ رسمى و معىار ،در همه جا باىد رعاىت شود.
نشانه تنوىن در شکل ًــ (نصب) بىش از دو شکل دىگر ـٌـٍ ،ــ (رفع
 )2در خطّ فارسى ٔ
و جر) راىج است .تنوىن نصب همىشه باىد با ِ
کرسى الف همراه باشد؛ بنابراىن ،باىد بنوىسىم:
ندرة).
مثالً ،نسبتاً ،ندرتاً (به جاىً :
مثل ،نسب ًةً ،
نشانه مد باىد باالى حرف الف
 )3در کلماتى مانند «آمدم»« ،مآخذ»« ،اآلن» و ٔ ...
«نشانه مد» را درست
همه دانش آموزان
ٔ
نوشته شود .در امالى اىن قبىل کلمات ،معموال ً ٔ
به کار مى برند ّاما در مورد کلمات مرکّبى که جزء دوم آنها با «آ» شروع مى شود ،د ّقت و
نشانه
توجه بىشترى الزم است .کلماتى مانند :خوش آواز ،سرآمد ،نوش آفرىن ،و ٔ ...
ّ
نشانه
مد دارند ّاما کلماتى مانند دستاورد ،پىشاهنگ ،هماىش ،مرداب ،سردابه و  ...به ٔ
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مد نىاز ندارند.
همزه قبل از آن)،
پس ،اگر جزء دوم ىک ٔ
کلمه مرکّب با ّ
مصوت بلند آغاز شود (نه با ٔ
نشانه مد غلبه دارد؛ مانند:
نشانه مد به کار نمى رود؛ ضمناً در کلمات مرکّب طوالنىٔ ،
ٔ
تعجب آور ،بخت آزماىى و . ...
محبّت آمىزّ ،
نامه دوست ،حرف «ى =  »yبه کار
 )4در نمونه هاىى مانند :داناى راز ،بوى گل و ٔ
مصوت آمده «ى» مىانجى بزرگ نامىده شده است.
رفته است .اىن حرف صامت که بىن دو ّ
داناى راز = داناى ِــ راز و . ...
«نامه دوست» به عالمت «ء» که روى حرف «ـه» قرار گرفته است،
در ترکىب ٔ
«ى»مىانجى کوچک مى گوىند و نباىد  آن را با حرف همزه اشتباه گرفت.
الىت
ّ
فع ّ
درباره آنها
عالوه بر ى مىانجى چند حرف مىانجى دىگر را شناساىى و
ٔ
گفت وگو کنىد.
نشانه اتّصال است (مانند حرف ب در
 ) 5همان طورکه م ّتصل کردن دو حرف
ٔ
نشانه اتّصال است .چنان که در اىن کلمات مى بىنىم:
کلمه با)،
فاصله کوتاه بىن دو حرف هم ٔ
ٔ
ٔ
روزنامه ،ىادداشت ،هم منزل .
کلمه مستقل الزم است؛ بنابراىن ،کتاب را ،جناب عالى،
 ) 6رعاىت
فاصله بلند بىن دو ٔ
ٔ
بانک ملّى صحىح هستند و نباىد بنوىسىم :کتابرا ،جنابعالى ،بانکملّى .همچنىن است در
مثال هاى گرامى باد و مبارک باد که جزء دوم آنها فعل است.
٭٭٭
ىادآورى :نشانه هاى ــَ ِــــُـــْـ نىز جزء نشانه هاى خطّ فارسى هستند .اىن نشانه ها
زنجىره خطّ فارسى قرار نگرفته اند و به کاربردن آنها راىج نىست و تنها در مواردى که
در
ٔ
نقش ابهام زداىى دارند ،مورد استفاده قرار مى گىرند.
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الىت
ّ
فع ّ
ادبىات فارسى ()2
از متن درس هاى  7تا درس  12کتاب هاى زبان و ّ
امال بنوىسىد.

گروه کلمات براى امالى شمارۀ دو
مضرات و منافع ــ الزام و احتمال ــ غوک و قورباغه ــ مصاحب و مالزم ــ وصل
ّ
ِ
رابطه نحوى ــ سوابق
و گسستگى ــ فضاىل اخالقى ــ نگهبان و محافظ ــ جزء صرفى ــ ٔ
ذرت ــ متاع معرفت ــ د ّقت و ممارست ــ اصحاب
و گذشته ها ــ حشو و زاىد ــ ٔ
بوته ّ
ابىت و
کهف  ــ ابهام و پىچىدگى ــ جمالت تأثىرگذار ــ براعت استهالل ــ ُحسن مطلع ــ جذّ ّ
گىراىى ــ ِ
مادر َح َس َن ْىن ــ ُحسن ختام ــ کتاب «ن و القلم » ــ بحر در کوزه ــ پارادوکس
و متناقض نما ــ ٍ
بعبارة اُخرى ــ معظّ ٌم له ــ عبدالمطّلب ــ محتاط و مآل اندىش ــ مراقبت و
مراقبه ــ مآخذ و منابع ــ ابهام زداىى هوشىارانه ــ ناقص و معىوب ــ تلخىص و اختصار ــ
تارىخچه
مقواىى ــ داىرة المعارف فارسى ــ ارجاعات بعدى ــ آراىش ُصورى ــ
ٔ
جعبه هاى ّ
المپىک  ــ ُصور خىال.
السلف ــ سالست و روانى ــ
مقبولىت و پذىرش ــ افراط و تفرىط ــ تجارب ّ
ّ
ُم ّ
اعمی و بصىر ــ
خل فصاحت ــ مضامىن و مفاهىم ــ خندق طرابلُس ــ گفتار بى شائبه ــ
ٰ
طىبات ــ ِ ّ
حظ زىباىى شناختى ــ سمفونى هاى
ٔ
طبله عطّار ــ بىت معمور ادب ــ خواتىم و ّ
مرضىه ــ
شىوه غىر
الفى ٔه ابن مالک ــ کتاب نصاب ّ
ّ
بتهوون ــ ّ
الصبىان ــ استنباط فقهى ــ ٔ
رذاىل اخالقى ــ قلع و نابودى ــ اغتنام فرصت ــ واثق و مطمئن ــ مدح و ذم ــ تفقّد و
مستحق
دل جوىى ــ مناعت طبع ــ بىت الغزل معرفت ــ مظهر اعتدال ــ آالم و رنج ها ــ
ّ
کرامت ــ مظالم و دادخواهى ــ ضىاع و ِعقار ــ معزول و برکنار ــ امارت و فرمانرواىى  ــ
واقعه هىجان انگىز ــ الغاى بردگى ــ متواضع و فروتن ــ رأفت و
مظلومىت ــ
انعکاس
ٔ
ّ

74

حد نصاب ــ خشم و غىظ ــ مضىقه و تنگنا ــ عفرىت و
عطوفت ــ ضعفا و بىچارگان ــ ّ
تجرد َعنقا ــ بدنامى
طعمه عقاب ــ
ٔ
اهرىمن ــ ماه آذار ــ ٔ
قهقهه فشنگ ها ــ رطل گران ــ ّ
تعجب آمىز ــ اشباح و ساىه ها ــ جرئت و
حىات ــ تلطّف و مهر ــ سفاهت و نادانى ــ لحن ّ
نقطه اتّکا ــ نقاب حزن انگىز ظلمت ــ موحش و هراس انگىز ــ
تضرع آمىز ــ ٔ
جسارت ــ نگاه ّ
هدىه تمام عىار ــ مکث و تو ّقف ــ مائده هاى زمىنى ــ عهد عتىق ــ تعلّل
بانگ ناقوس ــ ٔ
و درنگ.
٭   ٭   ٭

خودآزماىى

 )1امالى تشدىد مىانى با تشدىد پاىانى چه تفاوتى دارد؟ براى هرکدام سه نمونه مثال بزنىد.
نشانه مد در خطّ فارسى با همىن نشانه در خطّ عربى چه تفاوتى دارد؟
 )2کاربرد ٔ
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