درس بىست و ششم

امال

گزىنش هاى امالىى ()2
ردیف گروه
٤

٥

٦

«ح»
و
«هـ»

«ذ»
و
«ز»
و
«ض»
و
«ظ»
«غ»
و
«ق»

مثال ها (درست)

مثال ها (نادرست)

مل
حا ج� ب�  ،محو� ،ی ح و …
ک �
اهل�  ،نه�ج � ،ش�ب ی�ه و …

اه ج� ب� … ،
ک
حال� … ،

ز�هره ،زر� ق�  ،مرم زو�
ض� ف�
م�ی ر ،ض�ل ،مر ی� ض�

ذَ�هره ،ضَ�هره… ،

ذ� ّره ،ب� ذ�ل ،ذل� ی� ذ�

ظ ف ن� ظ
ر� � ،م  ،ح ف� ظ�
�

غ َ�ر ب�  ،ل�غ و � ،بلو غ�
ق�رن  ،ن��ق د  ،م�ش ق�

ز َ� ّره ،ض�ّره… ،

ذ�م ی�ر ،ز�م ی�ر… ،

مالحظات
نمـاىنده
حــرف هــاى «ح» و «هـ»
ٔ
واج و صداى  /هـ /هستند.
حرف هاى «ذ»« ،ز»« ،ض» و «ظ»
نمـاىنـده واج و صـداى
همـگى
ٔ
 /ز /هستند.

زَ�ر ف�  ،ذ� ف
ر� … ،
ق�َر ب� … ،
غ�رن … ،

نماىنده
حرف هاى «غ» و «ق» هردو
ٔ
واج  /غ /هستند.

در اىن درس و درس امالى گذشته گروه هاى شش گانه را بررسى کردىم و درىافتىم
که عالوه بر رعاىت «باىدها» و «نباىدها» الزم است هر بار در بىن اىن گروه ها به «انتخاب
کلمه «حاجب» و «هاجب» هر دو از نظر نوع خط و
صحىح» نىز دست بزنىم .براى مثال ٔ
شکل حرف و نقطه به درستى نوشته شده اند ّاما باىد «انتخاب» کرد و از بىن آنها «حاجب»
را برگزىد نه «هاجب» را« .گزىنش» زمانى دشوارتر مى شود که هر دو ىا چند شکل ىک کلمه
کلمه «قدر» و «غدر» ىکسان است ّاما ما
استقالل معناىى داشته باشند .براى مثال ،تل ّفظ دو ٔ
شم زبانى ،هر ىک از اىن دو
به دلىل آشناىى با اىن دو کلمه و معنى هر ىک و نىز قرىنه ها و ّ
را در جمله هاى «قدر عمر را بدان» و «از غدر دشمن غافل مباش» به درستى مى نوىسىم.
154

الىت
ّ
فع ّ
«شبَح و َشبَه»« ،زمىن و ضمىن» و «غرىب و قرىب»
در مورد کلمات َ
گفت وگو کنىد.
گانه باال که در مورد آنها به «انتخاب» و «گزىنش» صحىح
عالوه بر گروه هاى شش ٔ
نىازمندىم ،چند گروه فرعى نىز وجود دارند که به دو شکل نوشته مى شوند و باىد در درس
امال شکل درست آنها را گزىنش کنىم.
اىن گروه هاى فرعى عبارت اند از:
ردیف گروه های فرعی

مثال

دو شکل امالیی گزینش درست

ّ
کلً ،ک ّلن
رسم ًا ،رسمن

١

کلمات تنوین دار ّ
کلً ،رسم ًا

٢

هفت٧ ،
کلمات شمارشی هفت ،دویست
دویست٢٠٠ ،

٣

کلمات
اختصاری

صفحه ،ص
صفحه ،سطر سطر ،س

ّ
کلً ،رسم ًا

مالحظات
نوشتن اىن قبىل کلمات با حرف «ن»
همه جا نادرست است.

هفت ،دویست در متن امال اعداد همىشه با حروف
نوشته مى شوند.

صفحه ،سطر

براى به کار بردن شکل اختصارى
کلمه به ىادآورى درس رجوع کنىد.

ىادآورى:
به کار بردن شکل اختصارى ىک کلمه براى بار دوم به بعد در امال صحىح است   .
السالم فرمود … و در صورت تکرار اىن
به عنوان مثال براى بار ّاول مى نوىسىم :على علىه ّ
کلمه در همان امال مى نوىسىم :على(ع) فرمود … .
الىت
ّ
فع ّ
از مـتن درس هـاى 19تـا آخـر کتاب هـاى زبان و
ادبىات ( )2امـال بنـوىسىد.
ّ
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گروه کلمات براى امالى شمارۀ چهار
معاىنه دقىق ــ اذعان و اعتراف ــ ابدى و
غىرحضورى و غىاباً ــ تفهىم و تفاهم ــ
ٔ
زوال ناپذىر ــ آشکار و بى نقاب ــ متملّق و چاپلوس ــ متکبّر و خودکامه ــ درنگ و تأخىر ــ
سىماى صامت ــ عاج فىل ــ اثاث خانه ــ اساس و شالوده ــ استثمار فرهنگى ــ اطناب و
درازگوىى ــ ملموس و عىنى ــ اثبات ّمدعا ــ از حىث حجم ــ ضرب االَجل ــ آمـاج ضربـه ــ
مرموز و اسرارآمىز ــ ملىح و دلپذىر ــ غدر و نىرنگ ــ شبح و ساىه ــ ضمانت ضمىن ــ
قرىب و نزدىک ــ غالب و چىره ــ ظَ ِهر ورقه ــ انعام و چارپاىان ــ اثنـا و مىان ــ امارت و
الشرىعه ــ
ضرىح آرامگاه ــ نماز استىجارى ــ ماه ذى القعده ــ عبا و قبا ــ شىخ ّ
فرمانرواىى ــ ِ
اطفاى آتش ــ کتاب هاى قطور ــ شرح و تفصىل ــ توهىن و تمسخر ــ ضماىم و پىوست ها ــ
عهدنامه
زرىن ــ
زمرد ــ بداىع و ظراىف ــ ّ
ٔ
مقدس و با اُبّهت ــ طنىن و آهنگ ــ ٔ
طوقه ّ
عقىق و ّ
دارنده طغـراى لوالک ــ على الخصوص ــ ُق ّدام و
عمرک ــ
ٔ
َالَست ــ صاحب منشور ل َ ُ
ترجمه تحت اللّفظى ــ کالم فوق الذّ کر ــ ذل ّت
جلو ــ متواضع و مهربـان ــ بهار فرح انگىز ــ
ٔ
و خوارى.
سفرنـامه ابن بطوطه ــ شهر
مصادره اموال ــ
ذوال ّنون مصرى ــ زجـر و سختى ــ
ٔ
ٔ
طنجهــ ِ
مهىج ــ ُرقعه و نامه ــ اقتـدا
نغمه ّ
کتاب تحفة النُّظار ــ خـادمِ ِسماط ــ و ّعاظ و فُقها ــ ٔ
قرىـه محـقّر ــ عظىم
غواصان مروارىد ــ بحرىن و قطىف ــ استنشاق هواى تازه ــ ٔ
و پىروى ــ ّ
و غـول آسا ــ از حىث غـرابت و شگفتـى ــ اهــرام مصـر ــ ِالف و هم نشىنى ــ ِ
جرز دىوار ــ
مجعد ــ
وهله ّاول ــ شکل اسرارآمىز ــ مـوى ّ
ّ
حجارى و سنگ تراشى ــ قرون و اعصار ــ ٔ
السلطنه ــ
ذخـاىـر و انـدوخـته هـا ــ وزىر انطباعات ــ المآثر و اآلثارــ خاطرات اعتماد ّ
ِ
الجثه ــ ِ
ذات ملکوتى صفات ــ حرز و
الشمس ــ
مطلع ّ
ٌ
خىـرات حسان ــ حىوان عظىم ّ
ِ
زاغه
السلطان ــ تنبّه و بىدارى ــ کاخ صاحبقران ّىه ــ ٔ
دعا ــ ناظر دارالطّباعه ــ پىک امىن ّ
گوسفندان ــ حوالى سرخه حصار ــ لـغـت غـىرمصطلح ــ مشعـوف و شادمـان ــ اعاظم و
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بـزرگان ــ مـلتزمىن رکاب ــ احتىاط و دوراندىشى ــ مرثىه هاى مذهبى ــ ترانه و تصنىف ــ
حبسىه ــ َزل ّت و لغزش ــ طالع منحوس ــ نامه و طومار ــ
قصىده
سعاىت و سخن چىنى ــ
ّ
ٔ
زلزله طبس ــ
ثناگر و ستاىنده ــ حالجى و تحلىل ــ تحت ّ
الشعاع علما ــ بـه رغم عالقه ــ ٔ
فـاجعه
تأمـل و استنباط ــ ساکت و منزوى ــ انعطاف خالصانه ــ تواضع مضاعف ــ
ٔ
ّ
هولناک ــ طنىن قاطع ــ قانعى و طامعى ــ اسلوب معادله ــ نکهت گل ــ رثاى شهىدان .
٭   ٭   ٭

خودآزماىى

ِ
کلمه هم خانواده بنوىسىد.
 )1براى هرىک از کلمات ّلذتُ ،حزن ،فصل ،ص َغر دو ٔ
 )2نشانه هاى اختصارى زىر را به صورت کامل بنوىسىد.
«ره»« ،رض»« ،ق.م ».و «هـ.ش».
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درس بىست و هفتم

جملۀ مرکّب
الف) برادر شما موضوع را مى دانست.
ب) برادر شما زود آمدن ما را مى دانست.
پ) برادر شما مى دانست که ما زود مى آىىم.
جمله مستقل است ّاما چرا هىچ ىک از نوشته هاى
هر ىک از نوشته هاى باال ىک ٔ
جمله مستقل نىست؟
زىرٔ ،
 )1برادر شما مى دانست.
 )2برادر شما
 )3که ما زود مى آىىم.
 )4مى دانست.
زىرا به هر ىک از اىن نوشته ها باىد جزء ىا اجزائى بىفزاىىم تا کاستى آنها
جبران گردد .پس ،اىنها خود ،جزئى از ىک واحد بزرگ ترند و واحد بزرگ تر اىن است:
برادر شما مى دانست که ما زود مى آىىم .برادر شما زود آمدن ما را مى دانست .در حالى که
جمله هاى الف ،ب و پ به هىچ جزء دىگرى نىاز ندارند؛ ىعنى ،در حقىقت جزئى از ىک
واحد بزرگ تر نىستند .پس:
جملۀ مستقل ىک ساخت زبانى است که جزئى از ساخت بزرگ تر نباشد.

جملۀ مستقل بزرگ ترىن واحد زبان است.

جمله الف و ب
توجه کنىد .همان طور که مى بىنىد ٔ
اکنون ،بار دىگر به سه ٔ
جمله ّاول ّ
جمله پ دو فعل؛ بنابراىن از اىن دىدگاه:
هر کدام ىک فعل داردٔ .
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جملۀ مستقل بر دو نوع است:
 )1جملۀ ساده که ىک فعل دارد :على آمد .حسىن کتابش را به شما داده است.
 )2جملۀ مرکّب که بىش از ىک فعل دارد :مى ترسىدم که به اتوبوس نرسم.

الىت
ّ
فع ّ

جمله هاى مستقلّى مثال بزنىد که دو ىا چند فعل داشته باشد.

جمله وابسته تشکىل مى شود.
جمله هسته و ىک ىا چند ٔ
جمله مرکّب معموال ً از ىک ٔ
ٔ
جمله وابسته (پىرو) است و بخشى که
جمله مرکّب که پىوند وابسته ساز داردٔ ،
بخشى از ٔ
پىوند وابسته ساز ندارد ،هسته (پاىه) است.
پىوندهاى وابسته ساز عبارت اند از:
که ،تا ،چون ،اگر ،زىرا ،براى اىن که ،به طورى که ،زىرا که ،هنگامى که…
همه پىوندهاى وابسته ساز کاربرد دارد و
که در ساختمان جمله هاى مرکّب بىش از ٔ
گاه وجود آن اختىارى است:
مى دانستم (که) مى آىى.
جمله مستقل د ّقت کنىد« :ما رفتىم که او را ببىنىم».
به اىن ٔ
ّ
جمله
مستقل است ،نه «او را ببىنىم»؛ زىرا هر دو،
جمله مستقل ،نه «ما رفتىم» ٔ
در اىن ٔ
جزئى از ىک واحد بزرگ ترند :در حالى که «ما رفتىم» به تنهاىى مى تواند خارج از اىن
ّ
جمله
مستقل باشد .پس:
جمله ىک ٔ
جملۀ هسته :جمله اى است که داراى ىک ىا چند جملۀ وابسته باشد.
جملۀ وابسته :جمله اى است که داراى پىوند وابسته ساز باشد.

در جملۀ مرکّب ،هىچ ىک از دو جملۀ هسته (پاىه) و وابسته (پىرو) ،جملۀ مستقل نىست.

جمله وابسته را از پىوند وابسته ساز همراه آن تشخىص مى دهىم:
ٔ
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 )1اگـــر   دنىا از متملّق خالى شود  از متکبّر و خودکامه نىز خالى خواهد شد.
     پىوند
جمله هسته
جمله وابسته
ٔ
ٔ
وابسته ساز
به آزادگى و سرافرازى نخواهىم رسىد.
 )2تـــا   از جان و دل نکوشىم 	
     پىوند
جمله هسته
جمله وابسته
ٔ
ٔ
وابسته ساز
 )3شنىده اىد  که    على از مسافرت آمده است؟
جمله هسته پىوند
ٔ
وابسته ساز

جمله وابسته
ٔ

 )4باىد سخت کوش باشىم     زىرا که     خوش بختى در گرو سخت کوشى است.
		           جمله وابسته
جمله هسته           پىوند وابسته ساز
ٔ
               ٔ
 )5کتابى را      که        دوست داشتم        ،خرىدم.
       جمله هسته      پىوند                    وابسته	              هسته
ٔ

	           وابسته ساز        

جمله هسته ىا پس از آن ىا در مىان آن بىاىد.
جمله وابسته مى تواند پىش از ٔ
ٔ
جمله مرکّب ساخته
«اما ،ولى ،و ،ىا» بىن دو جمله بىاىد،
ٔ
اگر ىکى از پىوندهاى ّ
نمى شود؛ چون اىن پىوندها همپاىه ساز هستند.
جمله هاىى را که با پىوندهاى همپاىه ساز به هم مى پىوندند ،جمله هاى همپاىه مى نامىم.
جمله هاى همپاىه جمله هاى مستقلّى هستند که با پىوند همپاىه ساز به هم مربوط شده اند
جمله دىگر نىست؛ مانند:
و هىچ ىک جزئى از ٔ
على (ع) از صورت ىک فرد بىرون است و به صورت ىک مکتب موجود است.
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ب��یام زو�ی�م

ک گ
ما� ز� ی�ر ردس� ت
�؟
� دام �روه زا� کل ت
ت �ر اس ت
ال ف� ) آ� ب�اد ،آ�س�یا ،با��ز ار ،مصراع � ،ج ارو� ،ج ه ی��ز � یه  ،مهمان
ارو� � ،ج ز
� ) آ� ب�ادان  ،آ�س� ب
ب
ب
یا�  ،ا�ف�ز ار  ،مصرع � ،ج
ها� ،م�ی همان
گ
گ
ک
ک
یا� ن دو �روه کلمه رد ج�مله می ت�وان� ن� د �ج ا ن� ش� ی� ن ی�� د ی��ر ش�و�ن د؛ ی�ع ن� ی رد ج�مله ز
ار� ش� ی��سان دار�ن د.
سک
�ج
� ژ
� ج�مله أ�ت� ث� ی�ری
وا�ه ها غ�ال ً�با ت� ف� ت
ت� ف� ت
� و ب�ا ف� ت
� و ب�ر سا�خ ت
او� ب�� ی اس ت
او� مو ج�ود م�یان ف� ت
گ
ی
ب
ارو� و آ�س� ب
ن�می � ذ�ارد ّاما ب� دان ش�کل ق� د�میت�ر ی�ا باد� ی ت�ر می دهد؛ م ث� ًال صور�ت های م�ی همان � ،ج
یا�
ن�
ردا�ا ،آ� ش�کارا و ن�وم ی� د زا� ز
� � به موارد م�ش ا� به �خود ب�اس ت�ا� ن ی ت�ر�ن د و صور�ت های ز
ردا�ی  ،آ� ش�کار و
س ب� ت
�ن اام ی� د ب
اد� ی ت�ر هس ت��ن د.
گ
گ
ک
ک
ما� ت� جّو�ه � ن� ی� د:
ا� ن�ون � به �روه های د ی��ری زا� یا� ن کل ت
ف  ) آ� ش��یان  ،ر�خسار ،ز
رو�ن  ،پ� ی�رامون � ،ج اودان  ،ش�اد ،همواره ،ش�ادمان .
ال�
�  ) آ� ش� ی�ا�نه  ،ر�خساره ،ز
ب
رو��نه  ،پ� ی�راه ن� ،ج اودا�نه  ،ش�ادان  ،هماره ،ش�ادما�نه .

خودآزماىى

جمله وابسته را مشخّص کنىد:
جمله هسته و ٔ
 )1در جمله هاى مرکّب زىرٔ ،
چون هوا سرد شده بود ،ماشىن روشن نشد.
ما مى دانستىم شما مى آىىد.
مشکل بود که آنها از رودخانه بگذرند.
عجله کردم که به قطار برسم.
هنگامى که کلىد را زدم ،اتاق کامال ً روشن شد.
او از کارى که کرده است ،پشىمان خواهد شد.
آمده ام تا شما را به عروسى دعوت کنم.
چون از تأخىر قطار خبر داشتىم ،عجله نکردىم.
 )2اىن جمله ها را کامل کنىد و وابستگى آنها را با نمودار پىکانى نشان دهىد:
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دهىد.
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اگر … … ،
چون … … ،
… که …
… براى اىنکه …
تا … … ،
… تا …
من که … … ،
 )3کدام ىک از جمله هاى زىر ،مرکّب نىست؟ چرا؟
… (که) …
… ّاما …
… زىرا …
… ىا … ؟
اگر … … ،
در صورتى که …… ،
… تا …
چون … … ،
…و…
 )4با مراجعه به فرهنگ لغت بگوىىد آىا بىن جفت واژه هاى زىر تفاوت معناىى وجود دارد؟ توضىح
الف) کران ،آواز ،شکىب ،چهر ،خارا ،کنار ،روان
ب) کرانه ،آوازه ،شکىباىى ،چهره ،خاره ،کناره ،روانه

