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درس بىست و ىکم

چه کلمه اى  اهّمّىت امالىى دارد؟

براى رسىدن به پاسخ اىن پرسش بهتر است اّول کلمات زىر را تلّفظ کنىم: 
1( سالم ، ثابت، صابر

مى بىنىم تلّفظ هرسه کلمه با »صداى« مشترک »س« آغاز مى شود ولى امالى آنها با 
سه »حرف« متفاوت صحىح است نه با حرف »س« به تنهاىى. ما از دورٔه دبستان به تدرىج 
آموختىم که وقتى معلّم، اىن کلمات را در متن امال به کار مى برد، آنها را به همىن شکل 

بنوىسىم نه به شکل هاى دىگر آنها؛ ىعنى »ثالم، صالم، سابت، صابت، سابر، ثابر«.
اّما شکل هاى  واحد  که صداى  الفبا هستند  از حروف  دىگرى  گروه هاى  همچنىن 

متعّدد دارند؛ به اىن شرح: 
2( رأى، رعد )حرف هاى ء ، ع با صداى مشترک همزه(
3( تاجر، طالب )حرف هاى ت، ط با صداى مشترک ت( 
4( حامد، هاشم )حرف هاى ح، هـ با صداى مشترک هـ( 

5( ذاکر، زاهد، ضامن، ظالم )حرف هاى ذ، ز، ض، ظ با صداى مشترک ز( 
6( مغرور، مقدور )حرف هاى غ، ق با صداى مشترک ق( 

بنابراىن، بىشترِ کلماتى که اهّمّىت امالىى دارند، کلماتى هستند که اوالً عربى راىج در 
فارسى اند؛ ثانىاً ىک ىا چند حرف از حروف باال را با خود دارند. 

زمىن لرزه،  گسستن،  مانند  اصىل  فارسى  چه  ــ  غىرعربى  کلمات  امالى  در  ما 
آسمان خراش و چه کلمات غىرعربى راىج در فارسى  مانند پروتئىن، کمىسىون، سوسىالىسم   ــ 
براى صداى واحد هرىک، بىش از ىک  نىستىم؛ زىرا  با مشکل چندشکل نوىسى روبه رو 
شکل مکتوب ندارىم. پس امالى اىن کلمات ساده است و مى توان با اندک توّجه و دّقت 

آنها را درست نوشت.
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1( در فارسى کلمه اى اهّمّىت امالىى دارد که اّوالً عربى راىج در فارسى 
باشد؛ ثانىاً در خود ىک ىا چند حرف از حروف شش گروه اعالم شده را داشته 
باشد. به عبارت دىگر، کلمه اى اهّمّىت امالىى دارد که مى تواند چند شکل 
مکتوب داشته باشد و باىد شکل صحىح آن را هنگام نوشتن انتخاب کرد. 
2( بىن »صدا« و »حرف« کلمات غىرعربى )کلمات فارسى و کلمات 
غىرعربى راىج در فارسى( غالباً تطابق ىک به ىک وجود دارد؛ بنابراىن در 

امالى آنها مشکل چند شکل نوىسى نخواهىم داشت.

 
فّعالّىت

از متن درس هاى سىزده تا هجده کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسى )1( 
با توّجه به گروه کلمات زىر امال بنوىسىد.

»گروه کلمه« ها براى امالى شمارۀ سه

کشف واقعّىات، حوزهٔ زبان شناسى، شهامت و شجاعت، امىر و مأمور، اصلح و افسد، 
تفضىل و برترى، زىاد و مشبَع، مىمنه و مىسره، قلب و َجناح، صفا و مخالصت، ناصىت و 
پىشانى،ىارى و معونت، منصور و مظّفر، هوش و فراست، تفّحصات عمىق،درک و هضم 
مطالب، جمالت معترضه، قلّه و چکاد، تأّسى و پىروى، شارح و مفّسر، ابهام و غموض، 
غّرٔه  انطباعات،  وزىر  طه حسىن،  اثر  و ضبط،  ثبت  مؤّدب،  و  مهربان  مبالغه،  و  پرگوىى 
جمادى الثّانى، خضوع و خشوع، رئوس مطالب، مرجع ضمىر، فرىاد و نهىب، سوسىالىسم 
دولتى، پروتئىن کافى، حوارىان مسىح، نصىحة الملوک غّزالى، ادبّىات غناىى، مدح و هجو، 
نهاىت، روشنى و فروغ، خوناب شفق، امواج سىماب گون،  زىان گزاف کارى، غاىت و 
اىجاد و ابداع، آزمند و حرىص، تهذىب و آراستگى، اضطراب و آشفتگى، مخزن األسرار، 
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زعفران رنگ،  گَرد  آسا،  گزارى، هجوم سىل  موسم حج  عبادت،  محراب  َعلَم،  و  راىت 
الّصبىان،  نصاب  ُخرد،  لشکرى  امواج،  غلتىدن  سوز،  عافىت  شمشىر  تازىک،  و  ترک 
اصطالحات عرفانى، تأکىد و اصرار، تألىف عنصرالمعالى، کشش و جاذبه، خار مغىالن، 
اصىل و گوهرى، ذوق و چشاىى، َاصالت موروثى، آز و طمع، غفلت و بى اعتناىى، غّنى 
و پربار، سمع و بصر، شام و حجاز، تعظىم و بزرگداشت، مرتزق و برخوردار، مستهلک و 
نابود، اىجاد و نشئت، مواهب و بخشش ها، برخاسته از دل، مظاهر زىباىى، عرصٔه باشکوه، 
افراط و تفرىط، تبعّىت و پىروى، مشّخص و انگشت نما، اثر کرىستىن آندرسن، غرىو شادى، 
عرىض و طوىل، ملبوس فرنگ، حفظ و مصونّىت، کوفه و فُسطاط، داراإلماره، اعتکاف 
در مساجد، حلقه هاى َاَذکار، مفهوم انتزاعى، هدف انتفاعى، روم و بىزانس، پناه و ملجئى، 
الواح و کتىبه ها، واعظ و قارى، پند و موعظه، َخلَف صدق، َوَقب و گودِى چشم، ىال و 
غارب، رَستن از مخمصه، چنبره و آخرٔه گردن، نثر طنزآمىز، عالمٔه دهخدا، عبىد زاکانى، 
روزنامٔه صور اسرافىل، آشفته و متأثّر، عرض و عرض کشى، ازرق شامى، ِعظَم و بزرگى، 

وکىل و مقنّن، تصنىف ساز مشهور، سلطٔه بىگانگان، بىت  الَحَزن.
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بىاموزىم

به اىن نمونه ها توّجه کنىد.
هماى سعادت، سبوى آب، کشتِى نوح 

باىد دانست: 
1( در نمونه هاى باال کلمٔه نخست ىعنى »هما«، »سبو« و »کشتى« به ترتىب 

به مصّوت هاى »آ«، »او« و »اى« ختم شده است. 
2( امالى آن دسته از کلمات مضاف ىا موصوف  که به مصّوت »آ« و 
»او« ختم شوند، با حرف مىانجى »ى« درست است. مثال هاى دىگر: خداى 

بزرگ، نماى ساختمان، کندوى عسل، عموى پروىز. 
3( امالى آن دسته از کلمات مضاف ىا موصوف که به مصّوت بلند »اى« 
ختم شوند، بدون نوشتن حرف مىانجى درست است؛ مثال هاى دىگر: قاضِى 

شهر، شادِى دل ها، بازِى بّچه ها، شادى زودگذر و … 
بنابراىن نمى نوىسىم: کشتى ى نوح، ىا قاضى ى شهر و … 

4( حرف »ى« در نمونه هاى ردىف )3( هم به تنهاىى نشان دهندٔه مصّوت 
»اى« و هم حرف مىانجى »ى« است. پس مى نوىسىم »بازِى بّچه ها« و مى خوانىم 

»بازى ِى بّچه ها«. 
اىن شىؤه امال در کلماتى مانند »بىا«، »خىابان«، »سىاست« و … نىز راىج 

است. آنها را توضىح دهىد.
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درس بىست و دوم 

نامه نگارى )1( 
در دورهٔ راهنماىى با نامه نگارى آشنا شدىد و دانستىد که نامه ها دو نوع هستند: 

الف( نامه هاى رسمى و ادارى 
ب( نامه هاى خصوصى و دوستانه

نامه هاى رسمى و ادارى عبارت اند از: 
 نامه هاى ادارى 

 پىام هاى تبرىک، تسلىت، دعوت، تشّکر و … 
به اىن نامه توّجه کنىد: 

موضوع: تقاضاى صدور کارت
باسمه تعالى 

139…/1/15     کتابخانٔه کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
با عرض سالم و احترام 

اىن جانب عبّاس احمدى دانش آموز سال اّول دبىرستان ماىلم در آن کتابخانه عضو 
شوم. با تقدىم مدارک مورد نىاز به پىوسِت نامه، خواهشمند است دستور فرماىىد کارت 

عضوىت براى اىن جانب صادر نماىند.
مدارک پىوست: 

1( گواهى اشتغال به تحصىل از دبىرستان 
2( دو قطعه عکس 
3( تصوىر شناسنامه 

4( قبض بانکى به مبلغ 5000 رىال 
با تشّکر 

عبّاس احمدى 
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اىن نامه نمونٔه ىک درخواست رسمى است و نامٔه رسمى و ادارى نام دارد؛ زىرا: 
حّتى  و  است  کلىشه اى  و  قالبى  متن  و  پاىان  شروع،  عنوان،  موضوع،   داراى   

نمونه هاى از پىش نوشته شده دارد. 
 براى نوشتن اىن گونه نامه ها از کلمات خاّصى استفاده مى کنىم: متقاضى، مدارک 
پىوست، اقدام الزم. نامٔه رسمى و ادارى از چند قسمت تشکىل مى شود: 1( سرآغاز 2  (   تارىخ 
3( موضوع نامـه )تقاضاى مرخصى / تقـاضاى انتقال / و …( 4( عنـوان )چون مدىـرىت 
محترم … / سازمان محترم … / ادارهٔ محترم …(  5( کلمات احترام )با عرض سالم / احتراماً   / 

مستدعى است / خواهشمند است / سپاسگزارم …(  6( متن نامه 7( امضا

باسمه تعالى
تقاضاى مرخصى 

رئىس محترم دبىرستان نظام جدىد عالّمه حلّى 
با عرض سالم و احترام 

اىن جانب احمد حسن زاده دانش آموز سال سوم الف با توّجه به مدارک 
پىوست برگزىدٔه مرحلٔه اّول المپىاد ادبى هستم؛ لذا جهت شرکت در اردوى  
آمادگى، به مّدت دو هفته به مرّخصى نىاز دارم. امىدوارم بتوانم افتخارى براى 

آن دبىرستان بىافرىنم.  
با تشّکر

احمد حسن زاده

هنگام نوشتن نامٔه ادارى و رسمى به نکات زىر توّجه داشته باشىد:  
1( نامه خالصه، صرىح و بى ابهام باشد. از نوشتن تعارفات بىهوده، درددل و … 

پرهىز کنىد. 
2( در شروع و پاىان نامه از کلمات احترام آمىز استفاده کنىد اّما چرب زبانى و تملّق 

متن نامه

عنوان

}

 

 

 
  

 

 
 
 

موضوع

سرآغاز

کلمٔه 
احترام

139…/12/17
تارىخ

محّل امضا
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در آن روا نىست. 
با نامه  3( اگر اّدعا و شکاىتى در نامه طرح کرده اىد، باىد اسناد و مدارک الزم را 

همراه کنىد.
4( کاغذ باىد تمىز، مقاوم و در اندازه اى معّىن )معموالً 21*15 ىا 30*21( باشد.

رعاىت  شود.  پاک نوىس  حتماً  و  باشد  خط خوردگى  بدون  باىد  ادارى  نامٔه   )5
نشانه گذارى، بند )پاراگراف( و حاشىه گذارى ضرورى است. 

)در گوشٔه سمت چپ  امضا  و  باال(  )در گوشٔه سمت چپ  نامه  تارىخ  6( گذاشتن 
پاىىن( الزم است.

7( ذکر نام و نشانِى کامل و در صورت لزوم شغل و محّل کار ىا تلفن تماس ضرورى است. 
8( سعى کنىد از نامه اى که مى فرستىد، تصوىر )فتوکپى( تهّىه کنىد ىا هنگام تحوىل 

آن، رسىد درىافت دارىد.
به نمونٔه دىگر توّجه کنىد.

باسمه تعالى 
139…/12/10        سردبىر محترم مجلّٔه رشد جوان  

با سالم و سپاس
احتراماً اىن جانب زهرا عباسى در تارىخ 1392/1/10 مقاله اى با عنوان »ارتباط 
شاعر و طبىعت« جهت درج در آن مجلّٔه وزىن ارسال داشته ام ولى تاکنون چاپ نشده است. 

خواهشمند است مرا از تصمىم خود در اىن باره مطّلع گردانىد. 
با تشّکر 

زهرا عباسى

فّعالّىت
روزنامٔه  ىک  تهّىٔه  با  موافقت  »درخواست  دانش آموزان  از  ىکى 
دىوارى« را از مدىر مدرسه برتختٔه کالس بنوىسد و بقّىه دربارٔه آن بحث و 

گفت وگو کنند.
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بخش دىگرى از نامه هاى رسمى، پىام هاى تبرىک، تسلىت، دعوت و تشّکر است. 
اىن پىام ها نىز باىد کوتاه، گوىا، محترمانه و صرىح باشند. 

 پىام تبرىک   

نامٔه تبرىک را به مناسبت هاى مختلف و براى اشخاص گوناگون مى فرستند: تبرىک 
عىد نوروز، موفّقّىت در امتحانات، جشن عروسى، تولّد، اعىاد مذهبى، ارتقاى درجه ىا 

مقام و… .
 

به نام خدا
سرکار خانم سعادت، دبىر گرامى ادبّىات 

با کمال مسّرت و افتخار، انتخاب شاىستٔه شما را به عنوان معلّم نمونه تبرىک مى گوىم 
و سربلندى و توفىق شما را از درگاه حق خواهانم. 

با سپاس

دانش آموز کوچک شما 

فرشته نىکخو 

باسمه تعالى 
پسرعموى گرامى 

موفّقّىت شما را در مسابـقات بىن المللى حفظ و قرائت قرآن تبرىک مى گوىم. پىروزى 
و سربلندى شما را از اىزد مّنان خواستارم.

ارادتمند شما 

   کاظم 
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 پىام تسلىت
به نام خدا

انّاللّه و انّاالىه راجعون
معلّم بزرگوارم

با قلبى اندوه بار، شهادت مظلومانٔه برادر سلحشورتان را تبرىک و تسلىت مى گوىم و 
از خداوند مّنان براى جناب عالى و ساىر بازماندگان صبر و سالمت مسئلت دارم.

شاگرد شما 
نرگس جاللى

 پىام تشکّر 
به نام حق

من لم ىشکر المخلوق، لم ىشکر الخالق
دانش آموز گرامى دبىرستان هنر و ادب »آقاى رضا جوادى« 

با ابراز مسّرت و قدردانى از حضور فّعاالنٔه شما در مسابقات روزنامه نگارى و کسب 
مقام برتر اىن دوره از مسابقات، توفىق روزافزون شما را در اىن مهم از خداوند خواهانم. 
مدىر دبىرستان نظام جدىد 

 دعوت نامه            1392/3/5  

باسمه تعالى 
شهر رمضان الّذى انزل فىه القران

جناب آقاى شرافت، دبىر گرامى زبان فارسى 
با  آرزوى قبولى  طاعات و  عبادات، از  جناب عالى دعوت مى شود در مراسم افطارى 
که در مدرسه برگزار مى شود، شرکت فرماىىد. تشرىف فرماىى شما موجب امتنان ماست. 
دانش آموزان کالس اّول الف 
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بىاموزىم

1( با مقاىسٔه دو جملٔه زىر:
الف( ملّت اىران علىه رژىم سلطنتى قىام کرد. 
ب( ملّت اىران بر علىه رژىم سلطنتى قىام کرد. 

درمى ىابىم که جملٔه اّول صحىح است. با اىن توضىح که: »علىه« درست است 
نه »برعلىه«. »علىه« به معنى »براو: ضّد او« از »َعلٰی: بر« و »ه: او« ساخته 
شده است. ترکىب »برعلىه« درست نىست؛ چون »بر« به »علىه« اضافه شده و 

»حشو« است. 
2( مى توانىم جملٔه »الف« را به اىن صورت نىز بنوىسىم: 

ملّت اىران بر ضّد رژىم سلطنتى قىام کرد. 
3( از دو جملٔه زىر، کدام ىک درست است؟ 

 او له و علىه کسى اقدام نکرد.
 او بر له و بر علىه کسى اقدام نکرد.   
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خودآزماىى
1( دربارهٔ هرىک از موضوعات زىر ىک نامٔه ادارى مناسب بنوىسىد. 

 نامه به مؤلّفان کتاب زبان فارسى با عنوان دفتر برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى  
 درخواست انتقال پروندهٔ تحصىلى شما به مدرسه اى دىگر 

 نامه به ادارهٔ آموزش و پرورش محل و تقاضاى تجهىز و تقوىت کتابخانٔه مدرسه 
2( دربارٔه دو موضوع از موضوعات زىر ىک پىام بنوىسىد. 

 تبرىک عىد نوروز به پدر ىا مادر 
 تقدىر و تشّکر از خدمتگزار مدرسه

 تسلىت به ىکى از آشناىان به مناسبت درگذشت پدر او
3( نامه هاى زىر را اصالح کنىد.  

باسمه تعالى 
با عرض سالم 

رئىس کتابخانٔه عمومى شهر …
از اىنکه عناىت کردىد و کتاب هاى بخش فىزىک را در اختىار من قرار دادىد، ممنونم.

با تشّکر  

باسمه تعالى 
رئىس محترم ادارٔه …

من مّدت ده سال است که در اىن اداره انجام وظىفه مى کنم. اکنون به دلىل گرفتارى خانوادگى، 
زندگى و کار در تهران براىم مشکل شده است. فورًا با انتقال من به شهرستان اصفهان موافقت کنىد. 
عبداللّه  

4( ضمىرها و صفت هاى همگون را ــ در صورت امکان ــ با حذف و افزاىش موصوف جانشىن 
ىکدىگر سازىد.
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مثال:
تبدىل ضمىر به صفت ← اىن را از او شنىدم ← اىن مطلب را از او شنىدم.

تبدىل صفت به ضمىر ← کدام لباس را امروز مى پوشى؟ ← کدام را امروز مى پوشى؟
 اىن کتاب را امروز خرىدىد؟
 نثر کدام کتاب ساده تر بود؟

 چه مى خوانىد؟
 ارزش کدام را بىشتر مى دانىد؟ شعر عارفانه ىا عاشقانه را؟

 کتاب را چند خرىدىد؟
 آنکه به تو سالم کرد، برادرم بود.


