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درس بىستم

دستور خّط فارسى )3(

امالى بعضى کلمات دستورى

توضىحات مثالنوع کلمهردیف

١

ـ اى ــ  ام ـ
است ...
)صورت هاى
تصرىفى فعل 

بودن(

خشنودم، خشنودى، خشنود است،
خشنودىم، خشنودىد، خشنودند

پاکم، پاکى، پاک است،
پاکىم، پاکىد، پاک اند

داناىم، داناىى، داناست،
داناىىم، داناىىد، داناىند

دانشجوىم، دانشجوىى، دانشجوست،
دانشجوىىم، دانشجوىىد، دانشجوىند
گوىندٔه رادىوام، گوىندٔه رادىواى،
گوىندهٔ رادىوست، گوىندهٔ رادىواىم،
گوىند ٔه رادىواىد، گوىندٔه رادىواند
خسته ام، خسته اى، خسته است،
خسته اىم، خسته اىد، خسته اند

اهل رى ام، اهل رى اى، اهل رى است،
اهل رى اىم، اهل رى اىد،اهل رى اند
قاضى ام، قاضى اى، قاضى است،
قاضى اىم، قاضى اىد، قاضى اند

کلمات مختوم به صامت منفصل + 
ام، اى، …

کلمات مختوم به صامت مّتصل + 
ام، اى، …

کلمات مختوم به/آ/+ ام،اى، …

کلمات مختوم به/او/+ ام،اى، …

ـُـ/+ ام،اى، … کلمات مختوم به/

ـ/+ ام،اى، … ـِ کلمات مختوم به/

کلمات مختوم به/ِاْى /+ ام،اى، …

ی/+ ام،اى، …
ٰ
کلمات مختوم به/ا
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٢

َام، َات، َاش 
)ضماىر 
مّتصل 
ملکی، 
اضافی و 
مفعولی(

برادرم، برادرت، برادرش،
برادرمان، برادرتان، برادرشان

کتابم، کتابت، کتابش،
کتابمان، کتابتان، کتابشان

جاىم، جاىت، جاىش،
جاىمان، جاىتان، جاىشان
عموىم، عموىت، عموىش،

عموىمان، عموىتان، عموىشان
خانه ام، خانه ات، خانه اش،
خانه مان، خانه تان، خانه شان

پى ام، پى ات، پى اش،
پِى مان، پِى تان، پِى شان

کشتى ام، کشتى ات، کشتى اش،
کشتى مان، کشتى تان، کشتى شان
رادىوام، رادىوات، رادىواش،
رادىومان، رادىوتان، رادىوشان

کلمات مختوم به صامت منفصل + 
ام، َات،…

کلمات مختوم به صامت مّتصل + 
ام، ات، …

کلمات مختوم به /آ/+ام، ات، …

کلمات مختوم به /او/+ام، ات، …

ـ/+ام، ات، … ـِ کلمات مختوم به /

کلمات مختوم به /اىْ  /+ام، ات، …

ی /+ام، ات، …
ٰ
کلمات مختوم به /ا

ـُـ/+ام، ات، … کلمات مختوم به /

ای٣
حرف ندا همىشه جدا از منادا نوشته اى خدا، اى که

مى شود.

اىن، آن، ٤
همىن، همان

کلمات مستقل به شکل جدا نوشته اىن جانب، همان کس
مى شوند.

به٥

بدىن، بدان، …
بگفتم، بنوىسىم، بساز و بفروش

بالعوض، بعىنه
به او گفتم
به سر بردن

به سختى کار مى کند.
منزل به منزل

سخن او به روز است.

» به « در کلمات سه ردىف اّول،پىوسته 
نوشته مى شود. امالى » به« در بقّىٔه 
آموزشى تر  جدا  شکل  به   کلمات 

است.

ىی٦
بى گمان، بى تردىد

معموالً جدا نوشته مى شوند.)استثنا: بىهوده، بىزار(
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تر، ترىن٧
کوچک تر، بزرگ ترىن

)استثنا: بهتر، کهتر، مهتر و بىشتر(
معمواًل جدا نوشته می شوند.

چه٨

چه قدر، چه طور، چه سان و …
)استثنا: چرا، چگونه(

آن چه، چنان چه

جدا نوشته مى شوند. در صورتى که 
معموالً  باشد،  »پسوند«  کلمه  اىن 
باغچه،  مى شود:  نوشته  پىوسته 

بىلچه

را٩
کتاب را، وى را، تو را

)استثنا: چرا، مرا(
جدا نوشته مى شود.

که١٠
درمتون شعرى کلماتى مانند: کاىن، آن که، چون که و …

نوشته  پىوسته   … و  کاندر  کآن، 
مى شوند.

می و همی١١
امروز »مى« و مى رود، همى گفت برخالف متون قدىم 

»همى« همه جا جدا نوشته مى شوند.

ها١٢

در دستور خّط گذشته، نشانٔه جمع کتاب ها، قلم ها
مى شد.  نوشته  مّتصل  بىشتر  »ها« 
آموزشى تر  کلمات  اىن  جدانوىسى 

است.

هم١٣
همدم، همراز، همشهر)ى(، همسر
هم کالس، هم طبقه، هم نشىن و …

)استثنا: همساىه، همشىره(

»هم« با کلمات ىک هجاىى )بخشى( 
معموالً پىوسته نوشته مى شود و در 

بقّىه جداست.

١٤
ی )نکره، 
مصدری و 
نسبی(

جوانمردى، دوستى، خانه اى، تىزپى اى، 
کشتى اى، داناىى، دانشجوىى، خألى

بــه    مختوم کلمات  ترتىـب    بـه
ـّصل، صامت مـنفصل، صامت مت

ی /، /آ/ ، /او/، 
ٰ
ـ/،/ِاْى/، /ا ـِ   /

/أ/ +ى

١٥
ی، ء 
)مىانجی 
بزرگ و 
کوچک(

داناى راز، سبوى آب، خانٔه من، خانٔه من 
)به دو شکل(، رادىوِى من، جلوى خانه، 
جلِو خانه )به دو شکل(، کشتى نوح )بدون 

»ى« اضافه(

ـ/ ،     ـِ کلمات مختوم به /آ/، /او/ ، /   
ـُـ/ و /َاْو/ + ى مىانجى  /

ی/ 
ٰ
و/ا /َاْى/  به  مختوم  درکلمات 

نوشته  مىانجى  ى  مىانجى،  ى   +
نمى شود.
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 فّعالّىت
تا 21 کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3(  از متن درس هاى 13 

امال بنوىسىد.



  138  

ر

چ
هـ

ن

گ

گ ر

چ
هـ

گ

ن
گ
وو
لل

ججدد

ثث
عع

طط

گروه کلمات براى امالى شمارۀ سه 

مهمل و مستعمل ــ واقعّىت عىنى ــ تغىىر معنادار ــ تضاّد و تضّمن ــ ُملَطّفه و نامه ــ 
ــ  ــ صفت طنزآمىز  ثبات رأى  ــ  ىادآورى  تذکار و  ــ  ــ اصالت خانوادگى  ِبقاع زىارتى 
مرغوبّىت و نفاست ــ مسئولّىت خارق العاده ــ طربناکى و نشاط ــ واژه هاى بخش پذىرــ 
نامأنوس  ــ  مرحلٔه تجزىه ــ تلخىص مقاله ــ تحلىل محتوا ــ طرفه و بدىع ــ مآخذ دقىق 
و دشوار ــ جىحون و سىحون ــ آرش ستوربان ــ غرىو و فرىاد ــ آذرخِش تند ــ ستبر 
مفتاح  ــ  تحلىل  و  تجزىه  ــ  دعاىى  ــ صىغٔه  فاخر  خلعت  ــ  ملفوظ  سترگ  ــ صورت  و 
فتوح ــ مرهم جراحت ــ محرم َاسرار ــ خوالىگران دربار ــ تحذىر و تهدىد ــ شحنه و 
داروغه ــ اموال سهْل مأخذ ــ اقتضاى بالغت ــ نثر مسّجع ــ ترجمٔه تحت اللّفظى ــ واژٔه 
 صالح ــ اغراق و      عارىتى ــ عصابه و دستار ــ استشهاد محلّى ــ بىان غىرمتعارف ــ ظنِّ
ـ مرِد صائب نظرــ   ـ اسلحٔه آتشىن ــ نقىضه پردازى ادبىـ  بزرگ نماىى  ــ آجودان مخصوصـ 
پىر روشن ضمىر ــ شعوذه و طامات ــ نرخ تصاعدى ــ پاسخ عرىضه ــ تلمىذ بى ارادت ــ 
ذهن و َمشاعر ــ تشّخص و هوىّت ــ تبلور  و تجلّى ــ ثمرت و بهره ــ مواعىد و قول ها ــ 

مهمىز اسب     ــ صامت منفصل 
روحّىٔه ثروت اندوزى ــ طرح ُاسوه ها ــ حّساسّىت و دغدغه ــ ذوق و قرىحه ــ شرىعٔه 
فرات ــ طلىعٔه انقالب ــ محىط طوفان زا ــ ُمصحف صدبرگ ــ تقرىر ادىبانه ــ قداست و 
ـ ابرىِق  ـ بقاع متبّرکهـ  ـ فطرت و آفرىنش   ــ علل تحّولـ  ـ حذر و پرهىـزـ  ـ شبستان ازلـ  پاکىـ 
 سفال ــ مغّنى ها و اهـل  طرب ــ اجداِد معّىرالممالک ــ هىئت کرىه ــ محّل جَرگه چى ها ــ
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ـ تلّمذ  حوزه ها  ـ ـ  روحانّىوِن   ـ محّقر  حىاط  ابوالمشاغل   ــ  کتاِب  ــ  مشّخصه  مزارِع   
ـ مبارِز                         ـ خلوص  و طهارت  ــ خاِن   قّداره کش  ــ مسامحه و کُندىـ  و  تحصىل  ــ موّقر و آرامـ 
ـ  ـ صحابى  و تابعىـ  ـ ُعصاره و فشردهـ  تمام عىارــ ِنقاط ضربه پذىر ــ تصحىح مصباح الهداىهـ 
ُزّهاد و نُّساک ــ اسرار و رموز ــ مناصِب عالى ــ استغنا و طمأنىنه ــ دفع زکام ــ محاسن 
و فضاىل ــ ِفَرق متصّوفه ــ اصحاب ُصّفه ــ تأوىل و توجىه ــ فراىض و ُسنن ــ فضاىل و 
نوافل ــ لّذِت ُمناجات ــ عّزت و هىبت  ــ پىشواى خالىق ــ خالصه و زبده ــ وارث انبىـا ــ 
ُمحّب و    ُمشفق   ــ رمـوز و اصطالحات ــ کتـاِب مرآت المحّققىن ــ نظـام احسن ــ مذّمت 
و بدگوىى ــ تلقىن و تکرار ــ مثنوى منطق الطّىر ــ حّل و عقد ــ تعب و سختى ــ وادى 
استغنا  ــ بحر بـى پاىان ــ تحـّىر    و   سرگشتگى ــ عقبهٔ   راه ــ دست خاىان  و    انگشت گـزان ــ 

طوطّى خوش حنىن.


