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درس بىست وششم

دستور تارىخى )4(

در اىن بخش، کاربرد تارىخى نقش نماها را بررسى مى کنىم:

نشانۀ ندا
٭ در گذشته ىکى از نشانه هاى ندا آوردن مصوت )ا( پس از اسم بوده است:

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نىکى بـه جاى ىـاران فـرصت شمار ىارا        

)حافظ(  
٭ از نشانه هاى دىگر ندا نىز »اىا« پىش از اسم بوده است:

اىـا شـاه مـحمود کشـورگشاى          ز من گر نترسى بترس از خداى         )شاهنامه(

نقش نما ــ انواع را
در گذشته »را« انواع گوناگون داشته است؛ ازآن جمله:

1( نشانٔه فّک اضافه )اضافٔه گسسته( بوده است:
مرا زور و فىروزى از داور است        نه ازپادشاه و نه از لشکراست =  زور وفىروزى من...

                                                                                                                                                 )شاهنامه(

او را دالرام نام است = ناِم او …                                                                          )سمک عّىار(
پادشاهى اوراست زىبنده = پادشاهى زىبندٔه اوست                                )خواجه عبداللّه انصارى(
)خواجه عبداللّه انصارى(      سالم او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.      
٭ دراىن صورت، اگر گروه اسمى )مضاف و مضاٌف الىه( مفعول بود، آن را بدون 

نشانٔه »را« به کار مى بردند:
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تــا نـبـاشـد دو ســرى و امـتىـاز گــرگ را بــرکند سر آن سـرفـراز 
) مثنوى(

ورا نــام تهمـىـنـه سـهراب کرد چو خندان شد و چهره شاداب کرد 
)شاهنامه(

2( به جاى حرف اضافهٔ »به«، »بر«، »براى« و »از« مى آمده است:
)گلستان( از: اسکندر رومى را پرسىدند: دىار مشرق و مغرب به چه گرفتى؟  
)گلستان( حکىمى را پرسىدند که دوست بهتر ىا برادر؟ گفت برادر نىز دوست به.  
)تارىخ بلعمى( به: همه قّصهٔ خوىش موسى را بگفتند.  
)شاهنامه( بر: تن بى سرت را که خواهد گرىست؟  
)نصىحة الملوک( براى: ىکى بفرستىم تا ما را خوردنى آورد.  

3( نشانهٔ مالکّىت:
در اىن کاربرد، همىشه با فعل »بودن« و مشتّقات آن مى آىد:

)مولوى( ما به فلک مى روىم، عزم تماشا که راست؟      
)سعدى( مشنو اى دوست که غىر از تو مرا ىارى هست.      
اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هىچ کس را به کار نىاىد. )قابوس نامه(
)کشف االسرار(   کافرى را غالمى بود صاحب گوهر.      
ـ که امروزه از مىان رفته )=  مر(   ــ  ٭ گاهى نىز حرف نشانهٔ »را« همراه با نشانٔه دىگرىـ 

مى آمده است:
)گلستان(   بى هنران مر هنرمند را نتوانند که بىنند.      

4( نشانهٔ قىد بوده است:
)شاهنامه( اگر شب رسى روز را باز گرد          بگوىش که تنگ اندر آمد نبرد      
)گلستان( شب را به بوستان با ىکى از دوستان اّتفاق مبىت افتاد.     

نقش نما = حرف اضافه: )متّمم(
٭ متّمم ــ که امروز با ىک حرف اضافه مى آىد ــ در گذشته گاهى دو حرف اضافه 
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مى گرفته است:
بگىر و به گىسوى او بر بدوز              به نىک اختر و فال گىتى فروز                                    )شاهنامه(
   )شاهنامه( زدش بر زمىن بر به کردار شىر          بدانست کاو هـم نماند بــه زىر          
٭ به جاى حرف اضافٔه سادٔه »براى« درمتون گذشته، گاهى حرف اضافٔه مرکّب »از 

براى«  مى آمده است.
اىن چه سختى و مشّقت است که تو از براى دانه اى برخود نهاده اى؟

٭ »که« امروز فقط حرف ربط است اّما در گذشته گاهى حرف اضافه نىز بوده است:
به نزدىک من صلح بهتر که جنگ )= از جنگ(                                                     )گلستان(
٭ به جاى حروف اضافٔه »با«، »بى« و »بر« گاهى »ابا«، »ابى« و »َاَبر« مى آمده است.
جــوانىش را خوى بد ىار بـود       ابـا بـد همىشه بــه پىکار بــود                  )شاهنامه( 
ابــر کىـن آن شــاهزاده سوار       بکشت  از سواران دشمن، هزار                  )شاهنامه(

حذف
حذف تمام ىا بخشى از جمله، نمونه هاى متعّدد و متنّوع دارد؛ از آن جمله:

٭ حذف ىک جمله ــ که بخشى از ىک جملٔه مرکّب است:
بگو که اگر بىاىى و مسلمان شوى |ـــــــــــ| و اگر نه، که سپاهى بفرستم سوى شما 
که طاقت اىشان ندارىد.                                                                                              )ترجمٔه تفسىر طبرى(
به خواب دىد که |ـــــــــــ| اگر مى خواهى که چشم تو بهتر شود، برو رضاى شىخ 
مىهنه بادست آور.                                                                                      )اسرارالّتوحىد(

٭ حذف فعل معىن به قرىنٔه لفظى جملٔه هم پاىه ىا ناهم پاىه:
اّول قصه اى که به من دادند، اهل کوفه رفع کرده بودند و از عامل خود شکاىت 
کرده.|ـــــــــــ|                                                                                                              )جوامع الحکاىات(
هرگز از دور زمان ننالىده بودم و روى از گردش آسمان درهم نکشىده.|ـــــــــــ|        )گلستان(
٭ حذف فعل اسنادى به قرىنٔه معنوى از جمله ها ىى که مسند آنها صفت برتراست:
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ازگرسنگى مردن، ِبه که به نان فروماىگان سىر شدن.                                         )قابوس نامه(
٭ حذف فعل اسنادى از هر دو جملٔه هسته و وابسته به قرىنٔه معنوى:

نه هرکه به قامت مهتر |ـــــــــــ| به قىمت بهتر |ـــــــــــ|.                                                                )گلستان(
٭ حذف شناسه

چنان که از برادران و خواهران مستثنى شدم و به مزىد تربىت و ترشىح مخصوص 
          )کلىله و دمنه( گشت.]= گشتم[                                                                        
پىر فرتوت را از مىان کار بىرون آوردند و زمام کار بدو سپرد. ]= سپردند[  )کلىله و دمنه( 
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خودآزماىى
1( با توّجه به آنچه خوانده اىد، وىژگى هاى دستورى متن زىر را بنوىسىد.

جعفربن ابى طالب به سخن درآمد و گفت: »اى پادشاه، بدان که ما از قومى از اهِل جاهلىّت بودىم و بتان را 
مى پرستىدىم و مردار همى خوردىم تا خداى بر ما رحمت کرد و از مىان قوم، کسى را برانگىخت و او را به رسالت به 
ما فرستاد. ما را به توحىد و عبادت خداوند فرمود و از پرستىدن بتان ما را منع کرد و احکام شرىعت ما را مى آموخت. 
  آن گاه از مىان قوم، ما تصدىِق وى نمودىم و متابعِت وى مى کردىم و به دىن وى درآمدىم و ترک بت پرستىدن بکردىم.« 
                                                             )سىرت رسول الّله. رفىع الّدىن اسحاق همدانى(  
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2( انواع »نقش نما« را در جمله هاى زىر پىدا کنىد و معانى »را« را بنوىسىد:
مرا دىگر روز نوبت بود. به دىوان آمدم. استادم به باغ رفت و بوالحسن دلشاد را فرمود تا آنجا آمد و بونصر و 

تنى چند دىگر. و نمازشام را، بازآمد.
ىافتم امىر را آنجا فرود آمده و اعىان همى آمدند. گمان افتاد که مگر اىنجا ثبات خواهد کرد و  لشکر را ضبط 

کرد. و آن را مى ماندند تا کسانى از اعىان که رسىدنى اند، در رسند و آفتاب زرد را، امىر به آب روان رسىد.
دىگران درآمدند و اسب و سالح بستدند و مردان را دل بشکست. گفتند: » زندگانى خداوند دراز باد، بىش 

اىستادن را روى نىست.« و اىن حاجب را از غم، زهره بترقىد.
 )تارىخ بىهقى(     
3( فرض کنىد که مى خواهىد به جاى شناسنامهٔ گم شدٔه خود المثّنى بگىرىد. ىک استشهاد نامهٔ 

محّلى تهّىه کنىد.
4( با فعل » پختن « جمله هاىى بسازىد که هربار معناى فعل در آن جمله ها تغىىر کند.
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درس بىست و هفتم 

وىراىش

خطاهاى راىج زبانى
تا کنون مطالبى را دربارٔه درست نوىسى، وىراىش فارسى نوىسى و آشناىى با زبان معىار 
با شما در مىان گذاشته اىم. اکنون مى خواهىم ضمن ىادآورى برخى از مطالبى که آموخته اىد، 

با بىان نکاتى تازه، شما را با شىوه هاى درسِت نگارش فارسى بىشتر آشنا کنىم.
1( خطاهاى مربوط به کاربرد فعل

 رودخانه به سرعت مى رود و مسىر دائمى اش را طى خواهد کرد.٭ 
رودخانه به سرعت مى رود و مسىر دائمى اش را طى مى کند.

در نمونهٔ اّول، زمان دو فعل با هم متناسب نىستند.
 در سال 334، آل بوىه بغداد را گشودند، خلىفه را برکنار و پسرش را به جاى او 

نشاندند.
درسال 334، آل بوىه بغداد را گشودند، خلىفه را برکنار کردند و پسرش را به جاى 

او نشاندند.
در نمونهٔ اّول،  فعل بى قرىنه حذف شده است.

 فّعالّىت 1
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

»اىن مسئله را مطرح و مورد بررسى قرار گرفت«.

 ٭ توّجه: در مثال ها، جمله هاىى که با مرّبع مشّخص شده اند نادرست و جمله هاى دىگر درست هستند.
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 ىکى از دالىل عالقهٔ من به موسىقى کالسىک اىن است که، شما با شنىدن آن، 
احساس راحتى مى کنىد.

ىکى از دالىل عالقهٔ من به موسىقى کالسىک اىن است که، با شنىدن آن احساس 
راحتى مى کنم.

گاهى نهاد فعل به طور نابه جا تغىىر داده مى شود و، به تبِع آن، شخص فعل نىز تغىىر مى کند.

 فّعالّىت 2
جملهٔ باال را به گونه اى دىگر وىراىش کنىد.

 چنان که گفته آمد اهل عرفان را طرىقتى دىگر است.
چنان که گفته شد، اهل عرفان طرىقه اى دىگر دارند.

با دستور  کاربرد افعال به شىوهٔ دستور تارىخى جاىز نىست. در درس هاى گذشته 
تارىخى و کاربرد آن آشنا شدىد.

2( خطاهاى مربوط به کاربرد حروف اضافه
 به بخش بعدى مالحظه بفرماىىد.
بخش بعدى را مالحظه بفرماىىد.

 فّعالّىت 3
فکر کنىد و دلىل اىن خطا را بىان کنىد.

 دىدگاه او از دىدگاه روان شناسان متفاوت است.
دىدگاه او با دىدگاه روان شناسان متفاوت است.

چنان که خوانده اىد، برخى از فعل ها، مسندها، متّمم ها ىا اسم ها و صفت ها ،حرف 
خود را مى طلبند. پس »متفاوت از« نادرست است و باىد گفت: »متفاوت با«.  اضافٔه خاص  ّ
هر حرف اضافه، معنى تازه اى به ىکى از اىن ارکان مى بخشد؛ مثالً: نگرىستن به … به معنى 
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»نگاه کردن به« است و »نگرىستن در …« به معنى »تأّمل و تعّمق در …« است.

 فّعالّىت 4
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

ادامه و تأکىد بر انجام چنىن تمرىن هاىى، باعث ورزىدگى در نگارش 
مى گردد.

3( تعبىرهاى نامناسب
 خىلى وقت ها دستورالعمل هاى خشک در نگارش به درد نمى خورند.
در بسىارى موارد، دستورالعمل هاى خشک در نگارش کاربرد ندارند.

اىنها، گفتارى هستند و در  »خىلى وقت ها« و »به درد نمى خورد« و تعابىرى نظىر 
نوشته ها سعى کنىم از کاربرد آنها بپرهىزىم.

4( ابهام و کژتابى
  1( مستعمرهٔ خودمختار متعلّق به سنگاپور       مستعمرٔه خودمختار سنگاپور 

  2( خوِد سنگاپور که مستعمره اى خودمختار است.        
جملٔه باال به دلىل آنکه چند معنى از آن استنباط مى شود، ابهام دارد. ابهام نتىجٔه 
نشاندن اجزاى جمله در جاى نامناسب، تتابع اضافات و مشّخص نبودن مرجع ضمىر است.

فّعالّىت 5
جملٔه زىر را وىراىش کنىد.

او با برادر همساىه اش احمد مسافرت کرد.

5 ( جمالت دىرىاب
 موضوع ساده اى که ممکن است در هر زمانى نگران کننده نباشد، وقتى سطح انرژى 
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بدن کاهش مى ىابد، مى تواند به راحتى شما را عصبانى کند و از کوره به در ببرد. موضوع 
ساده اى که چه بسا در مواقع عادى نگران کننده نىست، با کاهش مىزان انرژى بدن، ممکن 

است به آسانى باعث عصبانّىت شود.
جملٔه بلند نخست را با تغىىراتى چون جابه جاىى ارکان آن، حذف حشو و زواىد، کوتاه 
کردن تعبىرات، شکستن جمله ها و تبدىل آنها به جمالت کوتاه تر، بهتر مى توان درىافت.

6( درازنوىسى
 در بىشتر موارد، اگر از چسب به حّد کفاىت استفاده نشود ىا بىش از حّد مورد 

لزوم از چسب استفاده به عمل آىد، به صافى و شّفافّىت کتاب آسىب وارد مى آىد.
اگر از چسب کمتر ىا بىشتر از حّد معمول استفاده شود، به صافى و شّفافّىت کتاب 

آسىب مى رسد.

فّعالّىت 6
جملٔه باال را به گونه اى دىگر وىراىش کنىد.

7( تکرار
 قىمت اجناس و کاالهاى اساسى قىمت گذارى شده از سوى دولت، در شهرهاى 

مختلف به نسبت هاى مختلف کاهش قىمت داشته است.
قىمت کاالهاى اساسى که دولت آنها را نرخ گذارى کرده، در شهرها به نسبت هاى 

گوناگون کاهش ىافته است.
در جملهٔ باال تکرار کلمه هاى »قىمت« و »مختلف« جمله را دىرىاب و طوالنى کرده است.

8 ( تأثىر ترجمه
 اىن طرح از دو مشکل اساسى رنج مى برد.

اىن طرح دچار دو مشکل اساسى است.
ترجمه  اگرچه باعث غنى شدن داىرهٔ واژگان، شىوه هاى بىان تازه و به کار افتادن قّوهٔ 
خاّلقّىت مى شود، آثارى منفى چون گرته بردارى را درپى دارد. بنابراىن، ضمن شناخت 
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گرته بردارى هاى نادرست، باىد از کاربرد آنها بپرهىزىم؛مثالً: اصطالحاتى نظىر روى کسى 
حساب کردن، حّمام گرفتن، رىسک کردن و تصوىر کسى را داشتن و … .

واژگان بىگانه نىز در سدٔه اخىر به فراوانى وارد زبان فارسى شده اند. اىن واژگان، به 
دو شکل وارد زبان مى شوند؛ ىکى از راه طبىعى و با آهنگ معتدل که در اىن حالت، واژٔه 
بىگانه از نظر آواىى و آراىش واجى و ساخت هجاىى با هنجارهاى زبان وام گىرنده، هم ساز 
است؛ مثل: پست، تىم، تلفن، اسکناس، بانک و … . البّته گاه به کمک همىن واژه ها، 

واژگان تازه اى هم مى سازند: پست چى، پست کردن، پست خانه و ... .
نوع دىگر وام گىرى همراه با تصّنع و تکلّف و با آهنگى غىر طبىعى و سىل آساست. در 
اىن حالت، هجوم واژه هاى بىگانه تجانس زبان را مختل مى سازد و نىز مانع از آن مى شود که 
اهل زبان برابرهاى مناسبى براى آنها بىابند. واژگان بىگانه در اىن حالت به زبان لطمه وارد 
مى کند. وقتى ما براى بىان مفاهىم، واژه هاى بومى متعّدد و مناسبى دارىم، لزومى ندارد از 
معادل بىگانٔه آن استفاده کنىم؛ مثالً: به جاى کاراکتر، پرستىژ، پرسنل، ساىز، موباىل و … 

باىد گفت: شخصّىت، حىثّىت، کارکنان، اندازه ، تلفن همراه و … .

 فّعالّىت 7
براى هرىک ازکلمات بىگانهٔ زىر، معادل هاىى مناسب پىشنهاد دهىد.

کاناپه، فرىم، تىراژ، تىتر، ادىت، سوبسىد، نگاتىو

9( نوآورى هاى کاذب
اگر نوآورى بجا و مناسب باشد، ستوده است و در غىر اىن صورت، زبان را نابود 
مى کند. از جمله نوآورى هاى کاذب که در آثار قلمى خام دستان دىده مى شود، سره نوىسى، 
کهنه گراىى، عربى مآبى، کاربرد بى دلىل واژه هاى فرنگى ) که بسىارى از آنها معادل فارسى 

هم دارند( تکّلف هاى علمى و تفّنن هاى شاعرانه است. به اىن نمونه ها توّجه کنىد:
 دربارهٔ شىوهٔ اضافت پس از »ه«ى نافراگفته، ىا »ى« بىان حرکت، بر پاىهٔ پرىسمان هاى 

نگرىک، زبانىک اکنون به نىرو شکل »نامٔه« را توصىه مى کنىم.
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دربارٔه شىؤه افزودن »ى«  پس از »  ـه «  بىان حرکت، بر اساس تحقىقات زبانى، اکنون 
شکل »نامٔه« را توصىه مى کنىم.

»  ـه «  چون  فارسى  جاافتادٔه  و  معمول  واژه هاى  جاى  به  نوىسنده  اّول،  جملٔه  در 
غىرملفوظ، تحقىقات زبانى و قاطعّىت، از واژه هاى نامأنوس نافراگفته، پرىسمان نگرىک، 
زبانىک و به نىرو استفاده کرده است. به اىن کار »سره نوىسى« مى گوىند. سره نوىسى نوعى 

بىمارى زبانى و دهن کجى به واقعّىت و پىشىنه و سّنت زبانى است.
 افرادى ِمن َحىُث الَىشعر، اسقاط وظىفه مى نماىند و جمهور ناس باىد مقابلٔه شدىده نماىند.
افرادى نادانسته، در انجام وظاىف خود کوتاهى مى کنند که در اىن صورت، تمامى 

مردم باىد با آنان به تندى برخورد کنند.
در جملٔه نخست، خالف نمونٔه قبلى از کلمات عربى و نامأنوس چون من حىث الىشعر، 
اسقاط، جمهور ناس، مقابلٔه شدىده استفاده شده است. به کارگىرى عناصر متروک و زبان 

باستانى نىز نوعى بىمارى است و ما را از زبان معىار دور مى سازد.
 روند فزاىنده  و پرشتاب توّرم اقتصادى، فراىند کنترل رشد ناهمگون و ىک وجهى 

را در پهنٔه کشور ناممکن کرده است.
کنترل توّرم اقتصادى به دلىل رشد روزافزون و سرىع آن، در سراسر کشور ناممکن 

شده است.
ناهمگون  فراىند،  فزاىنده،  واژه هاىى چون روند،  دلىل وجود  به  در جملٔه نخست، 
ىک وجهى و پهنه درىافت مطلب دشوار شده است. در برخى نوشته هاى علمى، کاربرد 
اصطالحات خاص براى بىان دقىق مفاهىم، ضرورت دارد اّما در نوشته هاىى که مخاطبان 

آنها تمامى مردم هستند، بهتر است از تعابىر روشن و قابل فهم براى همه، بهره بگىرىم.

فّعالّىت 8
دربارٔه عّلت نادرستى جمالت زىر گفت    و گو کنىد.

10( خطاهاى کاربردى دىگر
 فکر مغشوش خود را به آنچه که مى بىند، مى سپارد.)کاربرد نابجاى که(
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 فکر مغشوش خود را به آنچه مى بىند، مى سپارد.
 فرار از جناح راست به وسىلٔه بازىکن خّط حمله.

فرار بازىکن خّط حمله از جناح راست.
 هوا ابرى هست.
هوا ابرى است.

 اگر چه در اىن کار زمانى متصّور نىست اّما بهتر است در آن بىشتر تأّمل کنى.
هرچند براى اىن کار زمانى متصّور نىست، بهتر است در آن بىشتر تأّمل کنى.

 صداى مرا دارىد؟
صداى مرا مى شنوىد؟

 هنوز معلوم نىست چه تعداد از زندانىان شامل اىن عفو شده اند. 
هنوز معلوم نىست چه تعداد از زندانىان مشمول اىن عفو شده اند.

 عامىانه نوىسى ىکى از بىمارى هاىى است که مردم مبتال به آن هستند.

عامىانه نوىسى ىکى از بىمارى هاىى است که مردم به آن مبتال هستند.
 او واقعاً مانند ىک غّواص عمل مى کند.

او واقعاً مانند غّواص عمل مى کند.
 ما از اىن کار خشنود مى باشىم.
ما از اىن کار خشنود هستىم.

 انتهاى برنامه را مزىّن مى کنىم به فرازى از بزرگان دىن.
برنامه را با سخنى از بزرگان دىن ختم مى کنىم.

)فراز به معنى اوج درست است(
 مواّد زاىد از طىف وسىعى برخوردارند.

مواّد زاىد انواع بسىار دارند.
 ما حرف اّول را در کشتى جهانى مى زنىم.
ما در کشتِى جهان، مقام اّول را دارىم. 
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ىادآورى 
بتوانىم  تا  نکات نگارشى و وىراىشى زبان فارسى سال اّول و دوم را مرور مى کنىم 

نوشته هاى خود را بهتر اصالح و وىراىش کنىم.
الف( وىراىش فّنى

1( کاربرد درست همزه: ساِئـل ← سائل
مى شود:  بدخوانى  موجب  آنها  نوشتن  سرهم  که  مرکّبى  کلمات  نوشتن  جدا   )2

حاصلضرب ← حاصل ضرب
3( کامل نوشتن عبارت هاى دعاىى ىا نوشتن آنها با نشانٔه اختصارى: پىامبر صلّى اللّه 

علىه و آله و سلّم ىا پىامبر )ص(
4( استفادهٔ درست از »ى« مىانجى: سبِو آب ← سبوىِ آب

5 ( تماىز مىان »ه، و« بىان حرکت و حرف هاى »ه، و«: رادىُ  ← رادىو /    خاِن ←  خانه 
6( توّجه به امالى کلمات هم آوا و کاربرد آنها: اساس و اثاث ــ خوار و خار

ِـ ختم مى شود.  7( کاربرد »ى« مىانجى بزرگ به جاى »ء« هنگامى که مضاف به مصّوتـ 
مدرسٔه بزرگ ← مدرسه ی بزرگ

8( رعاىت عالىم نگارشى در زبان فارسى: نقطه ).( ــ وىرگول )،( ــ دو نقطه    ):(   ــ 
ـ خط فاصله )ــ(   ــ  ـ نقطه وىرگول )؛(ـ  ـ گىومه )»«(ـ  ـ عالمت تعّجب )!(ـ  عالمت سؤال )؟(ـ 
سه نقطه )…( ــ قاّلب )] [( ــ کمانک ))(( ــ ممّىز )/( ـ ستاره )٭( ــ پىکان ) ← ( ــ اىضاً 
)    ً  (  ــ آکالد )} {( ــ تساوى )=(. هرىک از اىن عالىم در جمله کاربرد خاّصى دارند.

9( حذف همزه از آخر کلمات عربى مختوم به »اء«: انشاء ← انشا / صفاء ← صفا
ب( وىراىش زبانى 

1( پرهىز از کاربرد شکل گفتارى جز در نوشتٔه متناسب با نوع آن: مىون بىابون  ← 
مىان بىابان

خانم  مدىرٔه محترمه ←  فارسى: خانم  در  مطابقت موصوف و صفت  از  پرهىز   )2
مدىر محترم
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زبانى  /   ← زباناً  غىر  عربى:  و  سره  فارسى  کلمات  در  تنوىن  کاربرد  از  پرهىز   )3  
تلفناً  ← تلفنى 

4( پرهىز از جمع بستن جمع هاى عربى با نشانه هاى فارسى: اخالق ها ← اخالق
5( خوددارى از افزودن »تر« به صفت هاى تفضىلى عربى: اعلم تر ← اعلم  

6( رعاىت کوتاهى جمالت 
7  ( پرهىز از تکلّف کالمى و بىان عبارت هاى فضل فروشانه 

8( پرهىز از کاربرد عبارت هاى زاىد و بى نقش، تکىه کالم ها، تکرار فعل ها و … 
9( پرهىز از کاربرد واژگان و ساخت هاى دستورى کهن: از جاى بشد ← عصبانى 

شد.
10( کاربرد برابرهاى مناسب فـارسى به جاى کلمات غىر فارسى: على کّل حال ←  

در هر حال   / سىستم ← نظام 
11( پرهىز از کاربرد دو کلمٔه پرسشى در جمالت پرسشى: آىا چگونه ← چگونه

12( کاربرد درست تکىه کالم »به قول معروف«: »به قول معروف خسته شدم« که 
»خسته شدم« قول معروف نىست.

13( پرهىز از کاربرد »برعلىه« و »برله« به جاى علىه و له 
14( کاربرد نادرست »را«ى نشانٔه مفعول پس از فعل: کفشى که خرىده بودى را 

پسندىدم ← کفشى را که خرىده بودى، پسندىدم.
15( مطابقت نهاد با فعل: هم من رفتم هم او ← هم من رفتم هم او رفت.

16( پرهىز از حشو: سوابق گذشته، فىنال آخر، ُحسن خوبى و ← گذشته، آخر، خوبى.
17(   جمع بستن کلمات فارسى با نشانه هاى جمع عربى جاىز نىست: بازرسىن ← 

بازرسان ← گزارشات ← گزارش ها ← آزماىشات ← آزماىش ها.
18( حذف درست فعل به قرىنه: سارق را دستگىر و به زندان بردند ← سارق را 

دستگىر کردند و به زندان بردند.
19( کاربرد »با« و »براى« به جاى »به وسىلٔه« و »به منظور«: به وسىلٔه پست ← با پست 
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20( به کار بردن فعل با حرف اضافٔه خاّص آن :بردن از، باختن به، ترسىدن از 
 ← نوشته شد  توّسط سعدى  گلستان  نهاد:  با  فعل مجهول  کاربرد  از  پرهىز   )21

سعدى گلستان را نوشت.
22( پرهىز از کاربرد »ىّت« با کلمات فارسى: دوئّىت ← دوگانگى 

23( کلمٔه »برخوردار« در جاىى به کار مى رود که نتىجٔه مثبت و مفىد داشته   باشد. اىن 
بىمار از ضعف برخوردار است ← اىن بىمار ضعىف است. 

24( برجسته کردن تضاد بىن اجزاى جمله به کمک » و« مباىنت ىا استبعاد: مسلمان 
و دروغ!

25( پرهىز از کاربرد عباراتى که ابهام و کژتابى دارند : دو خواهر و برادر حافظ کّل 
قرآن شدند.
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خودآزماىى
1( جمله هاى زىر را وىراىش کنىد.

  اىن موضوع در جلسۀ امروز مطرح و مغاىر اهداف شرکت تشخىص داده شد.
  دروازه بان توپ را براى مدافع کنارى واگذار کرد.

  برنامه اى که از سمع و نظر گرامىتان گذشت را با هم نقد و برسى مى کنىم.
  حسن به برادرش گفت که مقاله اش منتشر شد.

  زندگى دانشمندان باىد، ضمن آنکه به دست اهل فن نوشته شود، مورد دّقت قرار گىرد.
  تىم مقابل از ده بازىکن خود مورد استفاده قرار داد و در فىنال نهاىى اىن بازى را به سود خود پاىان داد.

  روش مورد استفاده در اىن پژوهش، روش توصىفى مى باشد که در اىن روش از روش تحلىل محتوا استفاده 
شده است.

  مى رفتىم که دومىن گل را از حرىف درىافت کنىم.
  در هفته هاى اخىر، تجارت جهانى رونق بى سابقه اى را تجربه مى کند.

  اىن کودک از کم خونى قابل توّجهى برخوردار است. 


