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 فصل یک 

 مقاالت( نویسندگان یافتنی تغییر و پُربسامد اصطالحات و ها)واژه
1 

  مفصل دو

 ((نویسییکسان) فارسی نگارش خط )شیوۀ
92 

  ومفصل س

 بنویسیم( )درست
54 

  مفصل چهار

 سجاوندی( هاینشانه گذاری و )نشانه
74 

 فصل پنج  

 فارسی( ویرایش از پس و ویرایش از پیش ها،نوشته از هایی)نمونه
81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شگفتاریپ

 غددا یپ یکشدداورز یمهندسدد و یفندد قدداتیحقت ۀموسسدد محتددر  سییددر بدده شیپدد یچنددد

 بده  را مقداتت  شیراید و سدال  دوازده بده  کید نزد کده  سداهه  یاندد  و هشدتاد  منِ یبرا که داد 

 دهد   ادامده  را ییهدا نوشدته  شیراید و تدا  باشدد  اندد   فرصدت  دیشا پس نیا از ا ،داشته عهده

 تدوا  یمد  کده  داد  شدنهاد یپ شدا  یا بده . شدود  چدا   مؤسسده  نید ا یهامجله در است قرار که

 یارهدا یمع خدود  آنهدا  تدا  کدرد  منتشدر  یاکتابچده  یعلمد  مقداتت  سدنداا  ینو ییراهنمدا  یبرا

 هددا،نددهیهز و وقددت در ییجددوصددرفه بددر اضددافه کددار نیددا. کننددد تیددرعا را ینوشددتار یاصددل

 محد   در چده  ،نویسدی درسدت  رسد   اادر  و دهدد  اسدتر   را نویسدی درسدت  فرهنگ تواندیم

 یخدود خددمت   ،ابدد ی اسدتر   دانشدجو  و آمدوز داندش  فرزنددا   ا ید م در و خانده  در چده  و کار

 .را یا یاست به فرهنگ ملّ

 یمهندسدد و یفندد قدداتیتحق ۀسسددؤمحتددر  م سیددیموافقددت ر حاصدد راهنمددا  کتددا ِ نیددا

 هیددته یسددنداانینو یبددرا ژهیددوبددهو  یعلمدد یهددامقاهدده سددنداا ینو یبددراو  اسددت یکشدداورز

. هدد  آ  اسدت کده آنهدا بدا در      کنندد یمد  یهمکدار  هسسد ؤم نید ا اتینشدر شده است که بدا  

 انتشدار  راه هدا، هیتوصد بده   کدرد  عمد  و  یسد ینودرسدت  یبدرا  شدده افتده  اصدول  رفتنانظر 

 کتدا ِ  نید ا ۀید مارید خمو همدوارتر کنندد.    تدر کوتداه  مؤسسده  نید ا یهدا مجلده  در را خود نوشته

 8933ال اسددت کدده در سدد «جیتددرو و آمددوز  قددات،یتحق سددازما  در نگددار  ۀویشدد» ،راهنمددا

 .شد شرتنمچا  و  یکشاورزجهاد در وزارت 

 حیتشدر  ییهدا عبدارت و  هدا واژهاز  یبرخد  ییجدا جابده  اید  ر،یید اصالح، تغ  یکتا  ده نیا در

 آ آنکده بدانندد کداربرد آنهدا در     یبد  ،رندد بیمد  کدار بهمقاتت معموتً  سنداا یکه نو است شده

 یهددامصددوبه زیددن راتییددو تغاصددالحات  نیددا ۀیددپا. ممکددن اسددت نادرسددت باشددد  تیددموقع

مرکدز   ۀنامد وهیشد  زید ن و ینگدار  زبدا  فارسد    ۀویشد  ۀدربدار  یفارسد  اد  و زبدا   فرهنگستا 

 یفارسد  یهدا واژه یفرهنگسدتا ، برتدر   یهدا مصدوبه  تید رعا بدر  اضدافه . است ینشر دانشگاه

 مانندد  ارهدا یمع گدر یآنکده د  زید اسدت و ن  ریید تغ  ید ده نیتدر نیریشد  ،گانده یب یهاواژهنسبت به 



 ژهید و یگداه یجا زید ن تدر کوتداه  ۀجملد  چندد  اید  دو بده بلندد   یهدا عبارتشکستن  ای یسینوکوتاه

 .دارد هانوشتهدر بهتر کرد  

هددای تحقیقدداتی،  هددای نهددایی پددروژه پژوهشددی، اددزار -یمقدداتت علمدد  سددنداا ینو

 دور یقددر  شدا  یهانوشدته شدد    آمداده وقدت بگاارندد و پدس از     یاار انددک  پروپوزال و کتا 

 کتدا  آمددده اسددت هماهنددگ کننددد،  نیددسدداختار نوشددته خدود را بددا آنچدده در ا  ،علدد  یاید دن از

 .داد خواهند ارائهبه خواننداا   تریرفتنیپاو  راتریا یانوشته دیتردیب

 

محمدرضا داهی                                                                         





 

 

 

 

 اول فصل

 پژوهشگران یهانوشته در یافتنی رییتغ الحاتطاص و هاواژه

 

 نیددا در .هسددت  یکشدداورز قدداتیتحق ۀمجلدد راسددتاریو امددروزتددا  شیسددال پدد هوازدد از

 کده  ا خواندده  یعلمد  ۀمقاهد  صدفحه  هدزار  شدش بده   کید نزد یحسدا  سرانگشدت   بدا  ،هدا سال

 عیصددناو  ،و یزاسددیمکانو  یکشدداورز یهددانیماشدد ،یاریددآب یمهندسدد ۀدربددار آنهددا شددتریب

 دوبدار  جملده  بده  جملده  را آنهدا  یتمدام  کده  هسدت   هد   یکس تنها نیقی به واست  بوده ییغاا

 خدود   کدار شدو    مطمدنن تدا   ،آ  شیراید و از پدس  گدر ید بدار  و نوشته اص  بار کی: ا  خوانده

 هدا عبدارت و  هدا جملده  یاسدت کده برخد    دهمد آ شیپد  بارهدا . باشد نقصیب خود ، دااهید از ،زین

کدرد کده    یکدار  تدوا  یمد  اید و آ سدت یچ سدنده یمقصدود نو  دریاب ر خواندها  تا از دوبا شیرا ب

اسددت تددا عبددارت  راسددتاریو فیاز وظددا یکددی نیددندده. و ا ایددآ  عبددارت کمتددر شددود  ینیسددنگ

بدار   کید از  شیبد در  مطلد    ینداشدته باشدد بدرا    ازید ن خواننده تانامفهو  را آنقدر ساده کند 

 .کند مروررا  آ 
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آفدت   نیآموختده اسدت کده بزراتدر     یعلمد  یهدا نوشدته  شیراید و وسال ترجمه  یس ۀتجرب

 باشدد،  هد   دانشدجو  اید  آمدوز  داندش  او اادر  خصدو   بده  خواننده، به یعلم یهامفهو انتقال 

 شدده ارفتده زمخدت بده کدار     ییهدا واژه و ،راید رایغ اندگ،  پهلدو،  دو یزبان آنها در که است آ 

  یددتما  یدداز دت باشددد. یرافتدداریغ یمطاهدد ، زبددان ۀارائدد زبددا  خالصدده طددور بدده و باشددد

اسدت کده او بدا     نیهمد  "در خانده  ادرفتن معلد  " یبدرا  رسدتا  یدب آخدر  یهاسال آموزا دانش

 دهد.یم حیرا توضها شده در کتا نوشته یِدرس های هما  موضوع یزبا  افتار

نتوانددد  یمطاهدد  علمدد راسددتاریو ااددر دار  اعتقدداد کدده آنجاسددت تددااصدد   نیددا تیدداهم

 یاو بددرا یهدداببددرد، تددال  نیرا از بدد یعلمدد یهددانوشددته ینیو سددنگ ییاددوپهلددومشددک  دو 

 ،(نوشددته کدد  کددرد  کدسددتیطددور ملددال،  بدده) دارد کدده بددر عهددده یگددرید فیوظددا یاجددرا

 .کندینم جامعه در یعلم یهاهیپا تیبه تقو یکمک چندا 

 ربسدامد پُ( عبدارت  اید )موضدوع   واژه پدنج و  یسد  شدده، شیراید ومقداتت   ۀهم یبندجمع از

 ومقداتت   ۀهمد از آنهدا در   یمد ین از شیبد کده   اسدت شدده   اسدتخراج  ،نادرست مندانهافسوسو 

داده  ریید مدوارد تغ  ۀدر همد  بداً یو تقر اسدت بدوده  هدا نوشدته از  یاعمدده به تفاوت در بخش  هیبق

آنهدا در فصد     از کید هر ۀدربدار  و اندد آمدده  رید ز فهرسدت  در هدا عبدارت و  هاواژه نی. ااندشده

 نیددا یهدداواژه از یتعددداد یبددرافصدد  از کتددا   نیددا در امددا .اسددت شددده داده حیتوضدد  سددو

 کید هر نیجانشد عبدارت   اید  واژه ریید تغ  ید دت و شدده داده جدااانده و  یاضداف  حیفهرست توض

(، سدو   فصد   در اید  نجدا یا در)چده   هدا واژه ریید تغ  ید دت کدرد  بازاو. نشا  داده شده است زین

 یسد ینویفارسد  در اشدتباهات  تکدرار  از تدا  کندد  قدانع  را وهشدگرا  پژ جسدتجوار  ذهن تواندیم

 .کنند یخوددار

 مکد   آنهدا  یرو شدک یبد  راسدتار یعبدارت( پُربسدامد کده و    اید واژه )موضدوع   پدنج  و یسد  نیا

 :قرارند نیا از "داردیبرنم سرشا  ازدست " و کندیم

 اثرات -

 ...( شد ذکر قبالً که طورهما  نکه،ی...، با توجه به ا نکهیکه )نظر به ا یینجاآ از -

 اکلراً -

 ...( افتنی انجا  شد ، انجا  ارفتن، انجا  داد ،)انجا   انجا  -

 وجود نیا با -
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 بود  برخوردار -

 یرو بر -

 عنوا به -

 (مجهول فع  کاربرد و)توسط ...  لهیوسبه -

 فاع  با فع  تطابق -

 نیگزیجا -

 (جاتیسبز)مل   «جات» به جمع -

 جهت -

 نوشته حج  -

 ه  سر پشت فع  چند ای دو -

 حیصر مفعول ۀنشان «را» -

 زما مدت  /زما  -

 عد  -

 ...( ،... و زده....،  و کرده...،  و)شده  یوصف فع  -

 مالحظه قاب  -

 آنها مناس  مح  و)معموتً، طبیعتاً، ....(  جمله یدهایق -

 به ذکر است تز  -

 هاا -

 (کنی)وه کنیه -

 (دارند پهلو چند ای دو یهامفهو  که ییها)جمله ییاو مبه  -

 یمحتو محتوا، -

 هاسهیمقا -

 (یسیدرازنو از یا)نمونه داد  قرار استفاده مورد -

 باشدیم -

 ارددیم -

 نرخ -
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 ای و -

 آخر «و» از شیپ راولیو -

 کدا  هر -

 ...و یفارس ریغ یعلم اصطالحات یسینوکسا ی -

فصدد  سددو   در  کدده افتدده شدددنیددز ، پیشددتر (موضددوع ایدد) واژه پددنج و یسدد نیددا ۀبدداردر

داده  ییتدا چندد  یبدرا  یاضداف  یحاتیتوضد در اینجدا   ،همده  نید بدا ا  .داده شده اسدت  یحاتیتوض

 .و تغییر داد  آنها قطعی است دنشویم دهید هانوشته ۀهم در باًیتقر که است شده

 شهتر یپ کهه  همهانطور ... نکهه یا بهه  توجهه  بها .... نکهه یا به نظر...) که ییآنجا از

 ...( شد گفته

 چیهدد و شددوندیمدد شددناخته یقدداهب یهدداعبددارت گددر،ید ییچندددتا ۀاضدداف بدده همدده، نهددایا

 تشددا یخاص تنهددا. کنندددینمدد یبعددد مطلدد  تددرآسددا  در  ایدد یسددینوروا  بدده یکمکدد

 اصد   از خوانندده  کدرد  دور و هدا، نوشدته  کدرد   یحجد  هدا، نده یهز بدرد  بدات  وقت، کرد تلف

 یادداه. کنددد یمدد حددا  جاهددا از یاریبسدد در را هدداعبددارت نیددا راسددتاریو. اسددت داسددتا 

 از یبخشد  اید  جملده  کد  بده  دارد یبسدتگ  کلمده  نید ا ندوع  کده  بدرد یم کار به ترکوتاه یاکلمه

 .شودمی دهید آ  در یقاهب یهاعبارت که نوشته

 انیپا=  انجام

 سدددتین انجدددا  هسدددت آغددداز را عشدددق  سماع در یصوف و رفتند مطربا 

 (ی)سعد

 اسددت نهددا  پددرده پددس کدده یشدداد و غدد  بددس یا است جها  انجا  نه و آغاز نه روزام

 (هیسا ا. )ه.

 .است ا یپا یمعنا به و آغاز مقاب  ۀنقط انجا 

 داد  ا یپا=  داد  انجا 

 ارفت ا یپا=  ارفت انجا 

 رساند  ا یپا به=  رساند  انجا  به



 

 4  اول فصل 

 

 کار ا یپا=  کار انجا 

 !!شد ا یپا=  شد انجا 

 !!دیارد ا یپا=  دیارد انجا 

 ... و

 بده  درسدت  یزمدان  اسدت،  ذهدن  از دور یقددر  کده  آخدر  یتدا  دو جدز  بده  اصدطالحات،  نیا

 :شود استنباط آ  از «ا یپا» یعنی آ  یاصل مفهو  که دنرویم کار

 محدددود امکانددات بددا و 8942 دهدده یهدداسددال در را یددا مددزارع هددرز اهددا یا ییشناسددا»

 .«رساند انجا  به را آ  یثابت اهه  یحب دکتر شادروا  اما ،بود دشوار یکشاورز دانشکده

 ییشناسددا ۀبرنامدد یثددابت دکتددر دیددبگو خواهدددیمدد رایددز ؛اسددت بالاشددکال عبددارت نیددا

 .برد ا یپا به را هرز اها یا

 :جمله نیا در اما

 و یهمکددار بددا بایددد ]اسددت ییروسددتا یهددایتعدداون مقصددود،[ هددایتعدداون نیددا تیددفعاه»

عبدارت، اادر چده بده ظداهر       نید ا.«. ردید اانجدا   جیتدرو  و آموز  قات،یتحق سازما  یهماهنگ

 نید ا تید فعاه دید اویمد  قدت یاسدت، امدا در حق   ییروسدتا  یهدا یکمک به تعداون  یمعنادار و برا

 .ابدی ا یپا قاتیسازما  تحق یبا همکار دیها بایتعاون

 نیددا: دیددبگو طددور نیددا و بپوشددد چشدد  "ردیدداانجددا " فعدد  از توانسددتیمدد سددندهینو

 یکشداورز  جیتدرو  و آمدوز   قدات، یتحق سدازما   بدا  یهمداهنگ  و یهمکدار  ابد  دید با هدا یتعاون

 .کنند تیفعاه

 نید ا تواندد یمد  تدا  و شدود یمد  خدارج  سدنده ینو دسدت  از کنتدرل  یاداه  «انجا » کاربرد در

 :کندیم تکرار را کلمه

 سدداعت 84 مدددت بدده شیآزمددا کیدد ،یاصددل یهدداشیآزمددا انجددا  از قبدد  قیددتحق نیددا در»

 .«شد انجا 

 یهدا شید آرا ریتدثث  سده یمقا زمیندۀ  در یقد یتحق کده  دهدد  یمد  نشا  شده انجا  منابع یبررس»

 بده  شدده  ارائده  مقداتت  ازدو نمونده   نید ا) .«اسدت  نشدده  انجدا  ....  مسدتقرق  یهاپره مختلف

 (.است شده استخراج یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق ۀموسس
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 خوانندده  کده  دارندد  را دید ام نید ا خدود  یهدا جملده  در «انجدا  » کداربرد  از ایاو سنداا ینو

 در  کدامالً  خوانندده  و باشدد  درسدت  انتظدار  نید ا اسدت  ممکدن . ابدد ییدرم را سندهینو مقصود

 .است یگرید زیچ نویسیدرست اما د،یاویم چه سندهینو که کند
 را «انجدا  » ۀکلمد  کده  یاجملده  هدر  در راسدتار یو کده  باشدند  داشدته  ندا  یاطم پژوهشگرا 

و  داندددیمدد یحتمدد بدداًیتقر را آ  رییددتغ رایددز شددودمددی زیددت وشددشا و رهیددخ چشددمش نددد،یبب

جدای آ  اااشدته شدود، فعلدی     تدوا  یافدت کده بده    اطمینا  دارد فع  مناسد  دیگدری را مدی   

خواندد:  یمد  یوقتد  راسدتار ی. وکه در هحظۀ نوشتن آ  عبدارت بده فکدر نویسدنده نرسدیده اسدت      

 حیتوضدد سددندهینو بددهد ذهددن خددو در «کددرد دسددت بدده دسددتکش دیددبا شیآزمددا انجددا  در»

دسدتکش بده دسدت کدرد. و      دید با شی[ بلکده در آغداز آزمدا   ا ید پاانجدا    دهدد کده نده در    یم

 .«کرد دست به دستکش دیبا شیآزما آغاز از شیپ»کند: یاونه اصالح م نیجمله را ا

 شدک  سدنداا  ینو. اسدت  اهللبسد   و جدن  ۀرابطد  مانندد  راسدتار یو بدا  «انجدا  » ۀکلم ۀرابط

(. شدود  اسدتنباط  آ  از ا ید پا یمعندا  آنکده )مگدر   هایشدا  نوشدته  در کلمده  نید ا حا  از نکنند

 ،باشدد  داشدته  عهدده  بده  را خدود هدای علمدی   نوشدته  شیراید و سنداا ینو است قرار که اکنو 

 :خا  موضوع نیا در
 

 شد انجا  یابیارز یجا به

 شد یابیارز سندیبنو
 

 است دشوار کار انجا  یجا به

 ار دشوار است.انجا  داد  ک سندیبنو 
 

 فهیوظ انجا  یجا به

 .فهیوظ یادا سندیبنو 
 

 هاشیآزما داد  انجا  یجا به

 .هاشیآزما یاجرا سندیبنو

 انجا  شد هانمونه نیتوز یجا به

 .شدند وز  هانمونه سندیبنو
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 یرو بر

 حدا   «بدر » اید  شدود مدی  بدرده  کدار  بده  «یرو بدر » اصدطالح  کده  یمدوارد  درصد صد در

 .«یرو» ای شودمی

 :جمله اص 

 .شد نییتع زهایسرر عملکرد یرو بر Ho/p پارامتر ریتثث

 :شیرایو از پس
 .شد نییتع زهایسرر عملکرد بر Ho/p پارامتر ریتثث

 :جمله اص 

 کانددال یرو بددر را آ  ،کیدد و صددفر یزیددربرنامده  مدددل ۀتوسددع بددا( 8338) همکددارا  و واندگ 

 .بردند کار به نیچ در اشا یج فنگ

 :شیرایو از پس

 کانددال یرو را آ  ،کیدد و صددفر یزیددربرنامدده مدددل ۀتوسددع بددا( 8338) همکددارا  و وانددگ

 .بردندکار به نیچ در اشا یج فنگ

 عنوانبه

 آ  شدد  حدا   کده یحداه  در شدود، یمد  بدرده  کدار بده  یسیانگل asکلمه اغل  در برابر  نیا

 .ندارد جمله آ  یمعنا انتقال بر یریتثث جمله در

 یکشدداورز محصددوتت دیددتوه عامدد  نیرادداارتریتثث عنددوا بدده یرایددآب خشددک، مندداطق در»

 .«دیآیم حسا به

 :شودینم جادیا معنا انتقال در یتفاوت دید  یخواه ،«عنوا به» شد حا  با

 حسددا  بدده یکشدداورز محصددوتت دیددتوه عامدد  نیرادداارتریتثث یاریددآب خشددک، مندداطق در»

 .«دیآیم

 :گرید یملاه

 یتکدامل  یهدا رو  از یکد ی عندوا   بده  کده  (GEP) ژ  ا ید ب یزید ربرنامده  رو  از کنو تا»

 شددده اسددتفاده مختلددف یپارامترهددا ینددیبشیپدد یبددرا...  هاسددتداده ینددیبشیپدد در ثرؤمدد

 .«است
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 :داشت  یخواه ،"عنوا  به" شد حا  با

 در ثرؤمدد یتکددامل یهددارو  از یکددی ،(GEP) ژ  ا یددب یزیددربرنامدده رو  از کنددو تددا»

 .«است شده استفاده مختلف یپارامترها ینیبشیپ یبرا...  ها،داده ینیبشیپ

 نیگزیجا

 ،«نیگزیجدددا» خصدددو  مترجمددا ( )بدده  سددنداا  ینو کددده اسددت  شددددهدهیدد د بارهددا 

 طدور بده  کده  برندد یمد  کدار بده  ینحدو بده  هدا را در جملده  «شد نیگزیجا»و  ،«کرد نیگزیجا»

 :ردیایم را آ  یجا زیچ چه و رودیم زیچ چه ستین مشخص روشن

 .دیآیم دست به 9 شماره فرمول ،4 فرمول با 8 فرمول ینیگزیجا از

 .شودیم بازار فرو  ح  ۀمسنل زردآهو درخت با هلوکرد  درخت  نیگزیجا با

 نیجانشد  را 8 فرمدول  اید آ کده  اسدت  نشدده  داده نشدا   یروشدن  بده  دید با که طورآ  8 ملال در

 .عکسبه ای دیبه دست آ 9فرمول  تا  یکنیم 4 فرمول

 بدر  حدا  یر ۀداند  صدم   و راید کت صدم   و تدوت  ۀریشد  اثدر " ۀمقاهد شود از بازاو می ینیع یملاه

 ۀدرج در مجلد  یکده بدرا   "رکاکائویشد  یحسد  و ،یدانیاکسد یآنتد  ،ییایمیکوشد یزیف یهدا یژایو

از پدانزده بدار از    شیبد  مقاهده  نید ا در ؛اسدت  شدده  فرسدتاده  ییغداا  عیصدنا  یمهندس قاتیتحق

 مضمو : نیاستفاده شده با ا "نیگزیجا" ۀکلم

 "توت ۀریش با شکر ینیگزیجابا "

 "شکر با توت ۀریش ینیگزیجابا "

 ،تددوت اضددافه شددود ۀریشددکر، شدد یبده جددا  رکاکائویدر شدد ااددر منظددور: کیددهدر دو بدده   و     

نشدا    یاسدتفاده از دو عبدارت متضداد بدرا     .آوردیمد  دسدت بده  ییهدا یژایچه و دیمحصول جد

واحدد   یاسدنده ینو ندزد  یحتد  "نیگزیجدا " مفهدو  نشدا  از آ  دارد کده   واحدد   یداد  موضوع

 یو رفدتن دومد   یآمدد  اوهد   یبده معندا   یو اداه  یو آمدد  دومد   یرفدتن اوهد   یبه معنا یااه

 است.

 نید ا در کده ) از افدراد روشدن باشدد    یتعدداد  یبدرا  هدا عبدارت  ندوع  نیا یمعنا  یکن فرض

 یبرخد  دااهید د ازامدا  (، نیسدت اینگونده  واحدد   یشخصد  یبدرا  یحتد  شدود یمد  مشدخص  ملدال 

 کده بدود   خواهدد از نوشدتار   یاوهیبدا انتخدا  شد    یبرتدر  حاهت نیدر ا .دارد گرید یمفهوم افراد



 

 2  اول فصل 

 

 در. ردیددایمدد را آ  یجددا کیدد کددا   و رودیمدد کیدد کدددا  کده  نگدداارد یبدداق یدیددترد یجدا 

 :کرد حا  را «نیگزیجا» ۀکلم توا یم موارد یلیخ

 « .دیآیم دستبه 9 ۀشمار فرمول ،4 مولفر یجا به 8 فرمول اااشتن با»

 « .شودیم ح  فرو  بازار ۀمسنل هلو، یجا به زردآهو کاشت با»

 داید پ یبهتدر  تید فیک کاکدائو  ریشد  انگدور،  ۀریشد  کدرد   اضدافه  و رکاکائویشد  از شکر حا  با»

 « .کندیم

 جهت

 قددتیدر حق کدده برندددیمددبدده کددار  "یبددرا" یمتعدددد بدده جددا یهددامقاهددهواژه را در  نیددا

 از کیه  ههر " ،"طهر  " ،"یسهو "آ   یواقعد  یآ  اسدت. معندا   یو نده واقعد   ،یمجداز  یمعنا

 یواقعد  یبده معندا   "جهدت "کده   ییهدا مدتن در  ژهید وبده  و هدا متن ۀهم. در است "اربع جهات

 .ستین درست "یبرا" یجابهرود، کاربرد آ  یآ  به کار م
 «.است  یش بر عمود معموتً زد  شخ  جهت دار، یش یهانیزم در»

 انتخددا  تراکتددور باقدددرت متناسدد  را شددخ  ادوات اسددت تز  ن،یزمدد زد شددخ  جهددت»

 .«کرد

 نادرسدت  دو  ملدال  در امدا  ،اسدت  شدده  انتخدا   درسدت  نخسدت  ملدال  در "جهدت " ۀکلم

 .« .زد  زمین...شخ  یبرا»نوشت:   دیآ  با یبه جا و

 نوشته حجم

 را مددتن اندددازه، از شیبدد اتاطالعدد داد  و حددد از شیبدد افددتن سددخن نوشددته، هددر در

  .زدایدددمددی را در تددوا   و ،سددازدمددی (یعصددب یادداه و) ملددول را خواننددده ،کندددمددی  یحجدد

 را رهیدددا مسدداحت": ۀجملدد از پددس کدده اسددت نیددا نوشددته کددرد  یحجدد ۀنموندد نیتددرسدداده

 .دید آیمد  دسدت بده  یپد  عددد  در شدعاع  مجداور  از رهید دا مسداحت ": بگدویی  "، ید آورد دستبه

 کلمده  8 فقدط  کلمده،  88 از  ید ترت نیبدد  و کندد یمد  حدا   را دو  قسدمت  دیتردیب رراستایو"

 .اااردیم یباق

 نوشته شده بود: انتشار در مجله یبراکه  دیکن توجهمقاهه  کی از ملال نیا به

 مصر  سوخت: -»
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 شددده هیتوصدد رو  از ،یابیددارز مددورد درواددر یهددانیماشدد یمصددرف سددوخت نیددیتع یبددرا

 سدطح  تدا  موتدور  بدا   کدرت،  هدر  در کدار  شدروع  از قبد   کده  معندا  نیبدد . دش استفاده پر با 

 از اسدتفاده  بدا  کدرت،  هدر  در برداشدت  کدار  ا ید پا از پدس  شدد؛  پدر ( نیبنز) سوخت از مشخص

 یمصدرف  سدوخت  زا ید م. شدد  پدر  نظدر  مدورد  سدطح  تا دوباره سوخت مخز  مدرج، ظر  کی

 :آمد دستبه 9 رابطه از( ساعت بر تریه)
 

(9)                            
t

q
Fc  

 

( تدر ی)ه یمقددار سدوخت مصدرف    qبدر سداعت(،    تدر ی)ه یسدوخت مصدرف   زا ید م cF، 9رابطه  در

 « .استبرداشت در هر کرت بر حس  ساعت  اتیمدت زما  انجا  عمل t و

 یبددرا ن،یمعدد یکددار یبددرا ینیماشدد  یوسددا در سددوخت مصددر  زا یددم نیددیتع موضددوع

 از کددار ا یددپا در و کددار آغدداز از شیپدد را نیماشدد بددا : اسددت روشددن درکارا اندددسددت ۀهمدد

 بده  (نیمعد  زمدا  مددت  اید ) نیمعد  یسدطح  یبدرا  سدوخت  مصدر   زا ید م. کنندیم پر سوخت

 حیتوضد  فرمدول  مددرج،  ظدر   نظدر،  مدورد  سدطح  ن،یبندز ) هدا حدر   یدۀ بق اثدر . دید آیم دست

 اشدکال  کید  بدات  ۀنوشدت در ) .و بدس  اسدت  ادزار   کدرد    یحجد  فقدط ...( وفرمدول   یاجزا

 از بعدد  و کدار  آغداز  از قبد  : کندد  رفدع  را آ  تدا  شدد  اعدال   سدنده ینو بده  که هستنیز بنیادی 

 عامدد  9فرمددول  در امددا، اندددکددرده پددر سددوخت از را نیماشدد بددا  "کددرت هددردر "کددار ا یددپا

 (.است شده وارد "زما "

 سرهم پشت فعل ]چند ای[ دو

 :دیکن توجه ملال نیا به

 بدا  آنهدا  حد   کده  یمسدائل  حد   و هدا دهید پد یسداز مددل  در یسدع ...  عل  نیا ا شگامیپ»

 و «اسددت دهیددچیپ» فعدد  دو .«اندددداشددته اسددت، دهیددچیپ ایدد رممکنیددغ یلددیتحل یهدداوهیشدد

کندد.   ریید حاهدت تغ  نید کده بهتدر آ  اسدت ا    اندد آمدده جمله پشت سدره    ا یدر پا «اندداشته»

از  هدا مدتن  ۀترجمد  در شدتر یب مشدک   نید ا. دید آیمد  جملده  یانتهدا از دو فعد  در   شیبد  یااه

( گدر ید یهدا زبدا  )و احتمداتً در   یسد یدر زبدا  انگل  راید ز شدود یمد  دهید د یبده فارسد   یسیانگل

 ارجدداع داده نیشددیپ ۀجملدد مفعددول بدده رویددپ جملددهو  دیددآیمدداز مفعددول  شیفعدد  جملدده پدد
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ایدن طدور نیسدت.    امدا در فارسدی   . رندد یایمد ندنبدال هد  قدرار     بده  هدا فع  از این رو ،شودیم

 ،شددود داده انتقددال «کدده» از شیپدد بدده آخددر فعدد ( بددات ملددال)در  کدده اسددت آ  راه کیدد

 :طور نیا

 حد   کده  اندد داشدته  یمسدائل  حد   و هدا دهید پد یسداز مددل  در یسدع ....  علد   نیا شگاما یپ»

 .«است دهیچیپ ای رممکنیغ یلیتح یهاوهیش اب آنها

 نیآخدر  اسدت،  کدرده  حد   را فعد    دو بدود  یاپید بدات هدر چندد مشدک  پ     ۀجملد : حیتوض

 ریددغ" جملدده از ،دهدددیمددآ   یرو گددرید رییددسدده تغ راسددتاری. وسددتیآ  ن شیرایددو ۀمرحلدد

 :است نیا دهدیم  یو آنچه تحو کندیم  یتبد "ناممکن" به را "ممکن

 یهدا وهیشد  بدا  حد  آنهدا   کده  اندد دهیشد یاند یمسدائل  و یسداز مددل  به....  عل  نیا شگاما یپ»

 .«است دهیچیپ ای ممکننا یلیتحل

 ۀنموندد نیدد. ادنددریایمددقددرار  ره سدداز سدده فعدد  پشددت  شیبدد یسدده و در مددوارد یادداه

 در بددود قددرار کدده اسددت شددده انتخددا ... ییانویدپیددکل یزهایسددرر ۀدربددار یامقاهددهاز  یواقعدد

 .شد اصالح قیطر چه به که دید دیخواه اما ،شود چا  مجله

 و درپورید ح قدات یتحق بدا  راسدتا  هد   خصدو   نید ا در آمدده  دسدت بده  جینتدا  :جملده  اص 

 کده  ک یسد  کید  بدا  را یگرااد یز یزهایسدرر  در یدبد   یضدر  تیوضدع  کده ( 4222) همکارا 

 .باشدیم ،نمودند مطاهعه یشگاهیآزما صورت به را بود U  یمستط شک  به پال  در
 امدروز  یحاهدت در فارسد   نید ا .ارفتده اسدت  قدرار  سدره   پشدت  جملده  ا ید پا در فعد   سه

 حدد  تدا  اسدت  متعهدد  راسدتار یو کده  اصد   نید ا بده  توجده  بدا . سدت ین یفتنریپدا  عندوا   چیهبه

 شیراید و رید ز شدک   بده  یاجملده  سده  عبدارت  نید اخارج نشود،  یمتن اصل یهاواژه از ممکن

 :(آمدیم دستبه بهتر یاجهینت شدیم صر  یشتریب ااروقت)هرچند  شد

( 4222) همکددارا  و درپوریددح قدداتیتحق جینتددا بددا خصددو  نیددا در آمددده دسددت بدده جینتددا

 شدک   بده  پدال   در کده  را یگزااد یز یزهایسدرر  در یدبد   یضدر  تیوضدع  کده  دارد یهمخوان

 .کردند یبررس یشگاهیآزما صورت به ک یس کیبا  ،بود U  یمستط

 را

 نیددا فرانسدده ایدد یسددیانگل زبددا  در امددا ،دارد وجددود یفارسدد زبددا  در «را» یمفعددوه ۀنشددان

 مفعددول نقددش کددرد  برجسددته ایدد داد  نشددا  یبددرا یسددیانگل ا زبدد در. ندددارد وجددود نشددانه



 
 یکشاورز یتخصص هایمتن یبرا نگارش یراهنما                                                                      19

 

 

 مجهدول  فعد   ناچدار  بده ( کنندد  یعملد  را آ  «را» همتدراز  یاکلمده  بدا  توانندد ینمد )کده   جمله

...(  قید بدا، از راه، از طر  له،یتوسدط، بده وسد    ی)بده معندا   byکده در آ  کلمده    برندد یمد  کدار به

 نوشته شود: دیقب  از فاع  جمله با

 نجددایا در .«شدددند هددرس کشدداورز ]... توسددط دسددت، بدده ،ۀلیوسدد بدده[ سددطتو درختددا »

 بدا  و کندد ینمد  یروید پ یسد یانگل زبدا   ینوشدتار  عدر   از چگداه یه خدو   متدرج   ای سندهینو

 خواننددده بدده حاهددت نیددا بدده را یفارسدد جملدده ح،یصددر یمفعددوه ۀنشددان یعنددی ،«را» از اسددتفاده

 :رساندیم
 بددا اندددازه همددا بدده درختددا  یعنددی مفعددول نجددایا)در  کددرد هددرس کشدداورز را درختددا 

 (.است بوده نظر مد یسیانگل زبا  در که شودیم یتلق تیاهم

 :سدیبنو طور نیا است ممکن مترج 

 داده تید اهم شدتر یب کشداورز  یعند ی فاعد   نقدش  بده  نجدا یا)در  کدرد  هدرس  را درختا  کشاورز

 (.درختا  یعنی مفعول نقش تا است شده
 چدده نباشددد خددود یجددا در ااددر نکددهیا)و  یعلمدد مباحدد  در «را» ۀکننددد نیددیتع نقددش

 :است روشن یخوب به ریز ملال در( آوردیم بار به یافاجعه

 نددا  بدده ییایمیوشددیب یهدداواکددنش از یامجموعدده کددوتت،یال فسددفر دیددتوه بددا» :درسددت

 .«کنند افتیباز را کوتتیال فسفر با رفته دست از کربن تا اندافتهی تکام  ینور تنفس
 نددا  بدده ییایمیوشددیب یهددا واکددنش از یامجموعدده کددوتت،یال فسددفر دیددتوه بددا» :غلددط

 .«کنند افتیباز کوتتیال فسفر با را رفته دست از کربن تا اندافتهی تکام  ینور تنفس
 

 و فاعدد  خددود او تددا بسددپارد خدددا امددا  بدده را خواننددده دیددنبا معتبددر سددندهینو ایدد پژوهنددده

 کدده آنجددا تددا کددار نیددا یبددرا و رندددیا بهددره «را» از دیددبا گرا پژوهشدد. کنددد دایددپ را مفعددول

 «را» نوشدتن  بدا  آ  از پدس  کده  برندد  کدار  بده  یمتعدد  فعد   ،تز  فعد   یجدا  به است ممکن

 .بشناسانند یروشن به را مفعول

)صددفحه  «ییاددو مددبه» مبحدد  در را یمتعددد فعدد  و تز  فعدد  تفدداوت از نموندده کیدد      

 . ینیبیم (82
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 زمان

 مفهددو  دو یبددرا را «زمددا » خددود یهددانوشددته در هددامقاهدده سددنداا ینو و گرا پژوهشدد

 :برندیم کاربه متفاوت

 برداشددت زمددا  ،یملددال: زمددا  سمپاشدد ی. )بددراعهددد دور، وقددت، هنگددا ، یمعنددا بدده -اهددف

 (.... و نهال، کاشت زما  محصول،

ا  شدخ  زد   ملدال: زمد   یوقدت، طدول زمدا ، و مددت زمدا . )بدرا       ۀمقدار وقدت، اندداز   – 

 به قدرت تراکتور و بافت خا  دارد(. یبستگ نیهکتار زم کی

 :ملال
 ۀنحددو و محدد  در جیددرا عددر  بدده دارد یبسددتگ کشدداورز هددر ۀمزرعدد یاریددآب زمددا »

 روز شددبانه از یمددوقع "زمددا " از منظددور ملددال، نیددا در « .بددرا آ  نیبدد آ  یبنددد یتقسدد 

 (ش  ۀمین ش ، ظهر،)صبح،  است

 طدول  یبدرا  "زمدا  "ملدال،   نید ا در «.قندات  آ  یدبد  بده  دارد یبسدتگ  بدا   یارید آب زما  »

 اید ) شدتر یب قندات  یدبد  چده  هدر  کده  اسدت  آ  مقصدود  و اسدت  شدده  بدرده  کار به یاریآب ۀدور

 .شودمی( تریطوتن ای) ترکوتاه با  یاریآب( زما  مدت) زما  باشد( کمتر

 هیشددب ییهددانموندده و بددات ملددال در اسددت بهتددر حاهددت دو نیددا تفدداوت داد نشددا  یبددرا

 .«زما  مدت»  یسیبنو ،«زما » ۀکلم یجابه آ به
 

 :گرید ملال

 یرو یسدفاه  یهدا  کدوزه  پخدت  زمدا   و دمدا،  خدا ،  ندوع  کده  دهدد یمد  نشا  قاتیتحق»

 احتمددال بدده «.دارد ریتددثث خددا  بدده آ  انتقددال در هدداکددوزه یکیدروهیدده و یکددیزیف خددوا 

 ملدال  طدور بده  هدا کدوزه  کده  سدت ین آ  «یسدفاه  یهدا کوزه پخت زما » از مقصود اد،یز اریبس

 نید ا اول بدار  اسدت  ممکدن  خوانندداا   از یبرخد  چندد )هدر   زمسدتا   در اید  شوند پخته بهار در

 عیسددر و درسددت در  بده  کمددک یبدرا  رو نیددا از(. دیددایب ذهنشدا   بدده «زمدا  » یمعنددا ندوع 

 .شود استفاده « زما مدت» از «زما » یجا به است آ  بهتر نجایا در ،یاصل مقصود
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 آنها مناسب محل و جمله یدهایق

  یند یبیمد  و اسدت  شدده  اااشدته  متفداوت  یجدا  سده  در «معمدوتً » ۀکلم ر،یز ۀجمل سه در

 در و دید آیمد  دسدت  بده  آ  از گدر ید یرید تعب و کندد یمد  ریید تغ جملده  یمعندا  حاهت هر در که

 نشدا   جملده  در دید ق  محد  ریید تغ نید ا بدا  کندد،  هید تک آ  بدر  خواهدد یمد  ندهیاو را آنچه واقع

 :شودیم داده
 «.کندیم حم  خود یپاها با را ا  یهاارده عس  زنبور معموتً»

 «.کندیم حم  خود یپاها با را ا  یهاارده معموتً عس  زنبور»

 «.کندیم حم  خود یپاها با معموتً را ا  یهاارده عس  زنبور»

 و فقدط  اسدت  نظدر  مدد  هدا حاهدت  نید ا از کید  کددا   نکده یا امدا  است درست حاهت سه هر

 .است نویسنده ای مترج  با فقط

 گدر ید یزنبورهدا  کده  اسدت  بدوده  آ  سدنده ینو مقصدود  کده  شدود می استنباط اول ملال در

 .زنندیم دست ارده حم  به کمتر

اد    ۀادرد جدز   یزید خدود چ  یفهماند کده زنبدور عسد  بدا پاهدا     یم سندهیملال دو ، نو در

 کند.یحم  نمرا 

 سدر یم عسد   زنبدور  یپاهدا  بدا  فقدط  اد   ادرده  حمد   کده  رساندیم یروشن به سو  ملال     

 .گرید اندا  با نه و است

مگدر آنکده از اصد      ،کندد  نیدی جملده را تع  دید ق قید محد  دق  تواندد مدی به نددرت   راستاریو

 در را جملده  یدهاید ق  یباشد  متوجده  همدواره  دید با. باشدد آاداه   سدنده ینو اتید از ذهن ایموضوع 

 . یده قرار خود یجا

 (است حیتوض به الزم است، یادآوری به الزم) است ذکر به الزم

 کمددا .دیددایب آ  دنبددال بدده «بدده» تددا ندددارد یازیددن یفارسدد زبددا  هحدداظ از «بددود  تز »

 !است مترو به تز  دیاوینم برود ییجا به و مترو با یشخص باشد تز  اار نکهیا

 :نوشت آنها یجا به توا یم باشد یازین اار

 است یتناف

 شودمی یادآوری
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  یکن یادآوری است تز 

 است تز  تاکر نیا

 بده  آنکده یبد  ،کدرد  یخدوددار  هد   هدا عبدارت  ندوع  نید ا از توا یم اوقات شتریب در هرچند

 .دیآ وارد خل  مطل  اص 

 لذا

 :یفارسد  ۀجملد  نید ا. اسدت  «رو نید ا از» اید  «نید ا یبدرا » یمعندا  بده  هغت هحاظ از «هاا»
 .«آموخت دیبا را آ  هاا نوشتن، درست و افتن درست یبرا است یاریمع یسعد زبا »
 : یخوانیم طور نیا  یبگاار را آ  یفارس معادل ،«هاا» یجا به اار

 را آ  دیددبا رو نیددا از ،نوشددتن درسددت و افددتن درسددت یبددرا اسددت یاریددمع یسددعد زبددا »

 .«آموخت

 (یول ک،یل کن،یول) کنیل

اسدت کده   « امدا » ی( اسدت و همده بده معندا    یربد ع Laken) کلمات، هکدن  نیهمه ا شهیر

 ۀقیسددل در تفدداوت. اسددت بالاشددکال هدداواژه نیددا از کیدد هددر کدداربرد اسددت. یعربدد زیددآ  ن

 ۀکلمد  دو اید  بَدردد  کدار  بده  را( یحرفد )سده   «کید ه» اید  «یوه» ای «اما» که بود خواهد سندهینو

 .هستند یحرف چهار که را گرید

 ییگومبهم

 در امددا ،باشددداشددکال بددی دیشددا یبددازاسددتیس ایدد ینگدداردر عدداه  روزنامدده ییاددومددبه 

 مایسدد و صدددا یزیددمم از یاریبسدد» دیددبگو کدده یاسددتمداریس .ندده یعلمدد مسددائ  حیتوضدد

 مایصددا و سد   وت نمسد  یدۀ در برابدر اال  او ؛اسدت  افتده  پهلدو  دو را یموضدوع «هستند یناراض

 شدود  یزید مم مایسد  و صددا  نکده یا از مدرد   از یاریبسد  کده  اسدت  آ  مقصدود : دیبگو تواندمی

: مقصدود آ  اسدت   دید اهد  هندر بگو   ۀید اال برابدر  در تواندد یم مداراستیس نیهم و اندیناراض

 .اندیناراض کندیم یزیمم مایس و صدا نکهیا از مرد  از یاریبسکه 
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 در یافشدداار و یو بددا مصدداحبه  یددده بدده یخاشددقچ جمددال: کددرد اعددال  نیاددارد خبرنگددار»

 دربددار سددابق مشدداور و یسددعود عهدددیوه توسددط نترنشددنالیا را یددا شددبکه یمدداه نیمثتدد مددورد

 «.است دهیرس قت  به عربستا  یپادشاه
 سدابق  مشداور  و یسدعود  عهدد یوه توسدط »کده عبدارت    دید تواندد بگو ینمد  نیقد یبده   یکس

 قتد   بده  اید  ادردد یبرمد  شدنال نترنیا را ید ا ۀشدبک  یمداه  نیمثبده تد   «عربستا  یپادشاه دربار

 .یخاشقچ جمال

 در نیمعد  فعد   حدا   جملده،  یسداز فشدرده  ،ییادو یکلد فدراوا  اسدت:    ییاوها اب  یدت

 یهدا نشدانه  فقددا   نامناسد ،  ییجدا  در کلمده  اااشدتن  ر،یضدم  مرجدع  شد  ا  مرک ، افعال

 ...و ،یسجاوند

 :باشد  یده دو به تواندیم یعلم یهاموضوع در یسینومبه  ای ییاومبه 

 ،ندارد نیقی دیبگو خواهدیم آنچه به خود ندهیاو -

 ،ندارد یعلم موضوع ییبازاو یبرا راتوا  تز   ندهیاو -

کننددد و وقددت  نیتمددر دیدد. آنهددا باسددتیپژوهشددگرا  ن ۀسددتیشا کیدد چیهدد حددال هددر در کدده

 .سندیبنو ابها یبخود را  یبگاارند تا مطل  علم

 :یسینوابها نوع  نیااز  یانمونه
 .«هستند یلآه ریغ ملکردع نظر از متفاوت یهاژ  در یانقطه جهش دو»

 :کند اهقا خواننداا  به تواندیم متفاوت مفهو  دو نوشته نیا

 .هستند یلآه ریغ عملکرد نظر از متفاوت، یهاژ در  یانقطهدو جهش  -اهف

 .هستند یلآه ریغ عملکرد، نظر از متفاوت یهاژ در  یانقطه جهش دو – 

 تسدلط  دید ق از را خدود  توانسدت یمد  سدنده ینو و اسدت  درسدت  ( )اسدت کده    نید ا تیواقع

 :سدیبنو طور نیا و کند خارج یسیانگل زبا 

 «.هستند یلهآ ریغ یانقطه جهش دو اند،متفاوت عملکرد نظر از که ییهاژ  در»

 :یعلم موضوع در ابها  از گرید ۀنمون کی

 کمددپلکس چددرخش بددا کنددد، یمدد عبددور CFO کمددپلکس ا یددم از پروتددو  کدده طددورهمددا »

CFO یهدداموهکددول ورود امکددا  اغشدد در ADP  یرو بددر الفع دد گدداهیجا بدده فسددفات و 

 .«شودمی فراه  CF1 یرونیب کمپلکس
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As they [protons] move through the CFO complex, it rotates in 

the membrane and enables ADP and Phosphate molecules to 

enter the active site on CF1 extrinsic complex. 
 

 یمتعددد فعدد  از آ  در کددهرو آورده شددده تددا نشددا  داده شددود   نیدداز ا یسددیانگل مددتن

enable to بدده را مفعددول واقددع در و بددرده کددار بدده تز  فعدد شددده، امددا متددرج   اسددتفاده 

در هدر جملده،    روشدن  یشدکل بده  ،مفعدول  ندداد   شدا  ن) اسدت  نداده نشا  خواننده به صراحت

 متددرج . (اسددت یعلمدد یهددامددتن فیهثتدد یحتدد ایدد رجمددهت در هددانقددص نیتددراز بددزر  یکددی

 :کند منتق  خود یدانشجو به ابها یبطور نیموضوع را ا توانستیم

 ورود راه و چرخدد  یمد  غشدا  در کمدپلکس  نید ا ،CF1 کمدپلکس  ا ید م از هدا پروتدو   عبدور  با

 بدداز CFO یبروندد کمددپلکس یرو الفع دد گدداهیجا بدده را فسددفات و ADP یهدداموهکددول

 .اااردیم
 

 «.است آمده هااست که امروز بر سر زبا  XXX ۀکارخان داتیاز توه کیوتیپروب ماست»

 :است نهفته معنا دو یاجمله دو عبارت نیا در

 .است آمده هازبا  سر بر کیوتیپروب ماست -اول

 .است آمده هازبا  سر بر XXX ۀ[ کارخاننا   -دو 
 

 یاصدل  مقصدود  تواندد ینمد  باشدد  داشدته  طتسدل  امدور  ۀهمد  بده  آنکده  وهو راستاریو نجایا در

 .کند برطر  را صهینق نیا که کرد خواهد درخواست سندهینو از. کند در  را سندهینو

 اوریدد کدده بودنددد دهآمدددر دمددوکرات حددز  تیعضددو بدده ... افسددرا  از یاروهدد رازیشدد در»

 را خراسدا   یژانددارمر  ا ید ق بعددها  کده  ا یپسد  خدا   یمحمددتق  ند  کل  عپسر ... خا  یقلیعل

 «.بود ارشدشا  عضو کرد یرهبر
 

 :شودمی استنباط معنا دو جمله نیا از

 .کرد یرهبر را خراسا  یژاندارمر ا یق ا یپس خا  یقلیعل اوری

 .کرد یرهبر را خراسا  یژاندارمر ا یق ا یپس خا  یمحمدتق کلن 

 

کلندد  خراسددا  را  یژاندددارمر ا یددق دانندددیمدد یخیتددار یدادهایددرو بدده آادداه خواننددداا 

 در دهدددینمدد اجددازه یخیتددار ۀواقعدد نیددا از یآادداهکددرد و  یرهبددر ا یخددا  پسدد یمحمدددتق



 
 یکشاورز یتخصص هایمتن یبرا نگارش یراهنما                                                                      18

 

 

 ۀند یزمشیپد  کده  شدود مدی  داید هو یزمدان  ابهدا   کنندد.  دید ترد شدده  نوشدته  عبارت بود درست

 ییترجمده کندد. آشدنا    گدر ید یزبدان  بده  را آ  بخواهدد  ناآاداه  یمترجمد  اید  ،ندارد وجود یخیتار

 جداد یارا  تیوضدع  نیهمد  زید ن یاز اصدول علمد   یارینندداا  بدا بسد   و خوا سدنداا  ینو یعموم

 ابهدا   ندوع  نید ا بدروز از  یریجلدوا  یبدرا  .اداارد یمد  سدرپو   یسد ینومدبه   بر یعنی کندیم

 ؛کوتدداه و سدداده شکسددت ۀچنددد جملدد ایددرا بدده دو  یطددوتن یهدداعبددارتتددوا  یمدد خددا 

 یسددجاوند یهدداانهاز نشدد ایدد باشددد روشددن مفعددول و فاعدد ، فعدد ، کیددهر در کدده یطددوربدده

 :کرد استفاده

 خدا   یقلد یعل اورید  ؛مدندد آدر دمدوکرات  حدز   تیعضدو  بده  ... افسدرا   از یاروهد  رازیش در»

 یژانددارمر  ا ید ق رهبدر ) ا یپسد  خدا   یمحمددتق  کلند   پسدرع   و حمدزه  ژندرال  فرزند ،ا یپس

 «.بود ارشدشا  عضو ،(خراسا 

 دهید ناد را دو آ  نیبد  مطاهد   تدوا  یمد  یعند ی دارد حیتوضد  حاهدت  شدده  اضافه راولیو دو

 ارشدد  عضدو  ا یپسد  خدا   یقلد یعل اورید  کده  اداارد ینمد  یبداق  یدیترد  یترت نیبد که ارفت

 .است بوده آ  حز 
 

 کیدداز  یبخشدد ایدد کلمددات بددر دیددکثتکدده  سددتشنودها و افددت در ،ابهددا از  گددرید ینددوع

 ،دید درآه همدا  جملده بده صدورت نوشدت      یامدا وقتد   ،سدازد یرا روشدن مد   ندده یمقصود او کلمه

 یمتفداوت  یمعناهدا  ،اسدت  یدا بخشدی از کلمده    بدر کددا  کلمده    دیکثتکه  ستیمشخص ن چو 

 جمله را عوض کرد تا ابها  برطر  شود.  یترک دیبا جانیا در. شودیم برداشتآ   از
 «.ستین باهو  اریاسفند مل  محمود»

مدود هد    مح سدت یبداهو  ن  اریآ  اسدت کده اسدفند    یبده معندا  « ملد  » ۀکلمد  بر هیتک-اهف

 .ستیمل  او باهو  ن

بداهو    اریآ  اسدت کده اسدفند    یبده معندا   «اریاسدفند » ۀکلمد  بدر  دید تاکجمله،  نیدر هم - 

 .ستین باهو  اندازه آ  بهاست اما محمود 

 اضدافه  «محمدود » از بعدد  "زید ن" اید « هد  »کدار آ  اسدت کده کلمده      نیتر: سادهاهفحاهت  در

 .شود

 .اااشت «اندازه به» لمهک توا  یم «مل » یجا به:  حاهت  در

 .است  سَ یعلم یدر بازاو کرد  موضوع ها ینوشتار ۀویش نیا کاربرد
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 گرید یا اونه از ابها 
 ...« سدینویم یسعد از نق  به ماین»

 ...« سدینویم ،یسعد از نق  به ما،ین»

 بده  شدتر یب مفهدو   کید  بدات  جملده  دو از و دارندد  یزمدان  ۀفاصدل  سدال  322 یسدعد  و ماین

 .کندیم نق  یسعد از را یمطلب ماین نکهیا: رسد ینم ذهن

 اسددت ممکددن ،یریمشدد دو یددفر و شدداملو احمددد ملدد  باشددند عصددرهدد  نفددر دو ااددر امددا

 .باشد تفاوتم یکم دو  حاهت

ممکددن  یبرخدد جملدده نیددا در :...«دیدداویمدد یریمشدد دو یددفر از نقدد  بدده شدداملو احمددد»

 گدر ید یاز احمدد شداملو اسدت و برخد     دید گوخواهدد ب یکنند کده آنچده مد    ریاونه تعب نیاست ا

 به عکس.
 :است ابها  رفع یهاراه از یکی ریز ۀنمون

 .«کندیم نق  شاملو احمد از یریمش دو یفر»

 مددوارد شددتریب در چددو  .کنددد اصددالح را ییپهلواددو دو تددا راسددتاریو یبددرا اسددت دشددوار

 از کده  اسدت  بدوده  ییهدا هبد جن از کید  کددا   سدنده ینو یاصدل  مقصدود  دهد صیتشخ تواندینم

 .شودمی استنباط نوشته  آ

 محتوا – یمحتو

 یتلقد  یفداعل  صدفت  زبدا ،  دسدتور  هحداظ  از)کده   «رندده یدربرا»: معناسدت  کید  به دو هر

 (.شودمی

 یرطددوبت رندددهیبرا در یعنددی «شددد نیددیتع خددا  یرطددوبت یمحتددوا» :سددندینویمدد یوقتدد

 (.معناست یب کامالً)که  شد نییتع خا 

 افدت  تدوا  ینمد  امدا  ،اسدت  رطوبدت  درصدد ( ... رندده ی)دربرا یمحتدو  خا : افت توا یم

 .است درصد( ... خا  رطوبت رندهی)دربرا خا  رطوبت یمحتوا

 قددرار موضددوع یسددیانگل مددتن ریتددثث تحددت سددنداا ینو از یبرخدد کدده آنجاسددت مشددک 

در  ،تدوا  محتدوا را نوشدت    یفقدط مد   Content ۀکنندد در برابدر کلمد   یو تصدور مد   رندد یایم

 .است "درصد" یو حت «زا یم» ای« مقدار» سندهیجاها مقصود نو یاریکه در بس یحاه
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 یمحتدوا . نامده  مطاهد   ۀدهندد   یتشدک کلمدات(  اجدزا )  ۀهمد  یعنی( نامه اتیمحتومحتوا )

 .دروژ یه و ژ یاکس یعنی( آ رطوبت ) ۀدهند  یتشک یاجزا یعنی یرطوبت

 

 هاسهیمقا

 ییهدداجملدده خددا  یموضددوع ۀسددیمقا یابددر پژوهشددگرا ، یهددانوشددته از یاریبسدد در

 :مانند شودمی برده کار به وایناش و ناقص

 .است اصفها  از شتریب فارس در اند  دیتوهمقدار 

 فدارس  در اندد   دید توه مقددار  کده  دارد اصدالح  بده  ازید ن و سدت ین وایشد  رو آ  از جمله نیا

 ۀکلمد  بدا  نده  و کدرد  سده یامق( گدر ید ییجدا  اید ) اصفها  در اند  دیتوه مقدار با توا یم فقط را

 :کندیم اصالح حاهت دو به راستاریو را هاجمله نوع نیا. "اصفها "
 .است اصفها  در اند  دیتوه مقدار از شتریب فارس در اند  دیتوه مقدار

 ای 

 .اصفها  در تا است شتریب فارس در اند  دیتوه مقدار

در  فید ظر ۀ. نکتد سدت ا درسدت  کده  شدده  سده یمقا "اصدفها  " بدا  "فدارس " جمله، نیادر 

نیددز  "اصددفها "آمددده و بایددد جلددو کلمددۀ  "فددارس" کلمددۀ اسددت کدده جلددو "در" ۀکلمدد نجددایا

 . وداااشته ش

 نرخ

 نیددا ،ییانویددپ دیددکل زیسددرر یرو از اارنددده ا یددجر یانددرژ اسددتهال  یبررسدد ۀمقاهدد در

 : یخوانیم طور

 دیددکل زیسددرر یخروجدد دیددکل در ارفتدده قددرار موانددع ارتفدداع اثددر همکددارا  و یقنددوات راًیدداخ»

 کده  ارفتندد  جده ینت و کردندد  یبررسد  یاندرژ  اسدتهال   راتیید تغ ندرخ  بدر  را یلیمستط ییانویپ

 .«ابدییم شیافزا یانرژ استهال  زا یم موانع ارتفاع شیافزا با

 یو در جددا کندددیمدداشدداره  «یاسددتهال  انددرژ راتییددنددرخ تغ»جددا بدده  کیدددر  سددندهینو

همددا  « نددرخ»کدده  اندددکددردهاحتمدداتً تصددور  شددا یا. «یاسددتهال  انددرژ زا یددم»بدده  گددرید

 او اول بدار  اسدت  دانسدته ینمد محتدر    سدنده ی. نوسدت یطدور ن  نید که ا یاست. در حاه «زا یم»
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 بدار  امدا  ،اسدت  افتده  (یژِاسدتهال  اندر   ۀند ی)و در واقدع هز  «یاسدتهال  اندرژ   یبها» ۀدربار

 .«استهال  مقدار» درخصو  دو 

را دارنددد کدده چددو    تیددذهن نیدداحتمدداتً ا گددریراد داز افدد یاریمحتددر  و بسدد ۀسددندینو

 یمعداده  یسد یزبدا  انگل  در"مقددار " اید ، "زا ید م"، "آهندگ "، "شددت "، "سدرعت "و « نرخ»

 بده  فکدر  طدرز  نید ا. بدرد  کدار  بده  یگدر ید یجدا  بده  تدوا  یم را یکی پس دارند، [rate]واحد 

 .است مردود یکل

 و دارد کداربرد و مدرتبط بدا پدول(     یاسدت کده فقدط در بدازار )امدور اقتصداد       یاواژه «نرخ»

ندرخ حمد    »، «رآهنید ندرخ ت »، «ندرخ دتر »اسدت:  « بدازار  ۀمنطقد  در کدات  یبهدا » یمعنا به

ندرخ اسدتهال    »، «تید ندرخ رشدد جمع  »امدا   ،درسدت اسدت   ی، و.... کده همگد  «الید کات به ر

 .اندنادرست یهمگ نهایو مانند ا «رینرخ مر  و م»، «یانرژ

 نینخسددت rateدر ترجمدده  حوصددلهکدد ه اسددت کدده مترجمددا  آمددد دیددپد نجدداآاز  مشددک 

. در اندد بدرده کدار بده  هدا حدوزه  ۀهمد  در وامدور   ۀمد ه یبدرا آ  را  و اندارفته ]نرخ[آ  را  یمعنا

 اندد نوشدته  یسد یانگل ۀواژ نید ا یبدرا  «ندرخ » جدز بده هد    یگدر یمتعددد د  یهامعادلکه  یحاه

 .ارفت کاربهبت مورد صح ۀحوز در و خود یجا در دیبا را کی هر که

 در نکده یا از کنندد یمد  زید پره و دانندد یمد نداروا   کید همدا  انددازه کده متخصصدا  ژنت     به

معددادل  «افتددهیجهددشفددرد » یبدده جددا یسددیانگل sportخددود در برابددر واژه  یکددار ۀحددوز

را بدده کددار برنددد، ندداروا خواهددد بددود کدده پژوهشددگرا  و         «ورز »پربسددامد  و معمددول

 ایدد ،"زا یددم" ،"آهنددگ" ،"شدددت" ،"سددرعت" یجددابدده زیددن یمقدداتت علمدد سددنداا ینو

و فقدط در   فقدط  را« ندرخ »  یریبپدا  دید . همده با رندد یا کدار بده را  "ندرخ " ۀنهاد برابر ،"مقدار"

. شددودیمددبهددا، و دسددتمزد از آ  اسددتخراج   مددت،یق یکدده معنددا   یاز جملدده بگدداار  ییجددا

 :نیبنابرا

 تیددرشددد جمع «زا یددم» ایدد، «آهنددگ»، «سددرعت» اسددت بهتددر را «تیددرشددد جمع نددرخ»

 . یسیبنو

 "آهنددگ" ایدد، "شدددت"، "سددرعت" ،"زا یددم"بهتددر اسددت  را «یاسددتهال  انددرژ نددرخ»

 . یسیبنو یانرژ استهال 

 ایدد، «شدددت»، «سددرعت»، «آهنددگ»بهتددر اسددت   را« خددا  یشددور شیافددزا نددرخ»

 . یسیبنوخا   یشور شیافزا «زا یم»



 
 یکشاورز یتخصص هایمتن یبرا نگارش یراهنما                                                                      99

 

 

 «را یددا آ  منددابع شکدداه سددرعت»بهتددر اسددت  را «را یددکدداهش منددابع آ  ا نددرخ»

 . یسیبنو

 ای و

مددلالً  سددتگاهیبدده ا د یاز رسدد شیپدد ،تهددرا  ینددیرزمیز یغربدد-یشددرققطددار  یبلنددداو از

 : یشنویم طور نیا یسعد

 از دارندد  بدازار  اید  و شیتجدر  سدمت  بده  ریمسد  ۀادامد  قصدد  کده  یمسدافران . یسدعد  ستگاهیا»

 .«شوند یبعد قطار وارد....  راهنما یتابلوها به توجه با و شده ادهیپ قطار

 شدود مدی  ادهید پ سدتگاه یا نید ا درکده   یمسدافر  کده نیا. اسدت  «اید و » ۀسر کلم بر موضوع

 نید بده سدمت بدازار و ا    اید رود یمد  شیبده سدمت تجدر    اید  دهدد  ادامده  را ر یمس بخواهد اار

 حاهدت  و اشدتباه  «اید  و» نجدا یا در. بدرود  بدازار همدا  حدال بده     درو  شیکه به تجر ستیطور ن

 .است «ای» آ  درست

 :است شده برده کار به درست «ای و» ریز ملال در اما
 ریددم و مددر  زا یددم از کاسددتن دنبددال بدده ییقددایفرآ یکشددورها در مددرز بدددو  پزشددکا 

 .هستند مرد  یبهداشت یهایآااه برد  بات ای و کودکا 

 را یبهداشدت  یهدا یآاداه  هد   و بکاهدد  رید م و مدر   زا ید م از هد   تواندد یم پزشک یآر

 .بردب تاب

وجدود    یشدنو یقطدار مد   ی( در آنچده از بلندداو  ینوشدتار  زید )و ن یاشدتباه افتدار   کی: حیتوض

فعدد   دیدداسددت. او با....« بددا توجدده بدده  و شددده ادهیددپاز قطددار »...  یعبددارت وصددفو آ  دارد 

 فعدد  یوصددف عبددارت....«.  بده  توجدده بددا و شدوند  ادهیددپ قطددار از.... »رد: بُددمدی کامد  بدده کددار  

 داده شددتریب حاتیتوضدد گددرید یهدداو بخددش (28 ۀصددفح)  سددو فصدد در  بددارهنیددا در. ندددارد

 .است شده

 آخر «و» از شیپ رگولیو

 :دیکن توجه ملال نیا به

 هستند. ا یالسرخ ۀخانواد اها یا از آهوچه و آهو ،یاالب  ،یس

 :نوشت زین اونه نیا را آ  توا  یم
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 هستند. ا یالسرخ ۀخانواد اها یا از آهوچه و آهو، ،یاالب  ،یس

 .است یانیپا« و»از  شیپ راولیو کی ،دو نیا تفاوت

شدود. در زبدا     اااشدته  یانید پا« و»از  شیپد  رادول یکده و  سدت یچندا  معمدول ن  را یا در

و  ییاید تانیبر ی. امدا در نظدا  سدجاوند   شدود مدی رو  اسدتفاده   نید از ا شیفرانسه ه  ک  و بد 

بده  « و»از  شیپد  را رادول یو نید ا ،شدوند مدی  چدا   کدا یرآمکده در   ییهدا نوشتهخصو  در به

 یریجلدوا  چندد  یاشدتباهات  از شدود  بدرده  کدار  بده  وهیشد  نید ا اادر  یفارس زبا  در. رندبیکار م

 .دارد خا  یازیامت یفارس زبا  در راولیو نیا. کندیم

 و یرسدداناطددالع الت،یشدد: شددوندمددی  یتنظدد بخددش سدده در یقدداتیتحق یهدداطددرح» -اهددف

 .«یکشاورز یهانیماش و عمرا 
 طور حدس زد: نیتوا  ایسه بخش را م نیا -8

 التیش -4

 عمرا  و یرساناطالع -9

 یکشاورزهای نیماش -4

 :زد حدس توا یم ه  طورنیا

 التیش -8

 یرساناطالع -4

 یکشاورز یهانیماش و عمرا  -9

 توسدعه  و طدرح  خددمات،  عمدرا ،  ،یادار و یمداه : از اندد عبدارت  سدازما   نیا یهامعاونت - 

 .پژوهش و آموز  و
 .شدند یمعرف بلوچستا  و ستا یس و راحمدیبو و هیلویگکه کردستا ، استاندارا  -ج

 سدتا  یس و اسدت  اسدتا   کید  راحمدد یبو و هید لویگکه ملدال،  یبدرا   ،یداند یمد  هایرانیا ما

)بدددو   شددود ترجمدده یسددیانگل زبددا  بدده جملدده نیهمدد ااددر امددا ،گددرید اسددتا  بلوچسددتا  و

 یمعرفد  اسدتاندار  چندد  بفهمدد  تواندد یمد  چگونده  یسد یانگل خوانندده  (آخدر  «و» از یشپ راولیو

 ؟اندشده

را ترجمده کدرده    یکده متند   شدود مدی  جداد یا یقتد و هدا زبدا   یفارسد  یبدرا  مشدک   نیهم

 نشده باشد. اااشته یانیپا« و»از  شیپ راولیو  آباشند که در 
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 اطددرا  یآبشسددتگ قعمدد بددر شددناور اجسددا  حضددور ریتدداث" ۀاز مقاهدد گددرید یانموندده بدده

 :دیکن توجه "هاشمع یرو مستقر کج یۀپا اروه

سددر شددمع و ضددخامت آ ،   ی  تددراز کددارازارأتددو ریثثتدد یحاضددر بررسدد قیددهددد  از تحق»

 ادروه  اطدرا   در یآبشسدتگ  عمدق  بدر  مختلدف  ابعداد  بدا  شدناور  اجسا  و هاو قطر شمع شیآرا

 «.است یکیدروهیه مختلف طیشرا در هیپا

دسدت  ) یاجده ینت چیهد  "شدناور  اجسدا   و هدا شدمع  قطدر  و شید آرا" تعبارشد  در  قیدق

 "و اجسدا  شدناور   هدا شدمع  قطدر  ش،ید آرا" مقصدود  اید آ. دهدد یبه دست نمد  (مدتکوتاه در ک 

 هدا شدمع  قطدر  و شید آرا حاهدت  نید ا در "شدناور؟  اجسدا   و هدا، شدمع  قطر و شیآرا " ایاست؟ 

 "شید آرا"بعدد از  « و»حددس زد کده    بتدوا   پدس از چندد بدار مدرور     دیبه چه مفهو  است؟ شا

 انتظددار از ،نکننددد تددال  شددا یهانوشددته  یااددر خددود در تنظدد  سددنداا یاضددافه اسددت. نو 

 نابجاست. ،هاجمله نوع نیا اصالح یبرا حد نیا تا وقت صر ِ یبرا راستاریو
)ملد  دو نمونده افتده شدده در بدات( کده مشدخص         ییهدا تاقد  در جملده   شودمی هیتوص

 یانیددپا« و»از  شیپدد راددولیدرسددت شددده اسددت، از و یر جملدده از چدده کلمدداتبنددد آخدد سددتین

 .شود استفاده

 دیددبا آنهددا نیبدد ناچددار بدده کدده هسدتند  یکلمددات شددام  زیددن دو  و اول یبندددها یادداه امدا 

جدددا کددرد    یبددرا یگددرید یسددجاوند ۀنشددان از حاهددت نیددا در. شددود اااشددته راددولیو

 . یکنیاستفاده م هیهمپا یاچند کلمه یهاعبارت

 :طور نیا

 ،یکوهسدتان  مسدتعد  یندواح  روسدتاها،  یبدرا  چگونده   یآمدوز یمد   یاقلد  و خا ، آ ، مطاهعه با

 تید فیک کدرد   بهتدر  عملکدرد،  شیافدزا  مانندد  یاهید پا مسدائ   ؛ یکند  هید ته طدرح  هدا دشت و

 و ،شهرسدتا   منطقده،  ۀتوسدع  بده  راه نید ا از و  ؛یکند  حد   را محصدوتت  یبندد بسدته  و د،یتوه

 . یکن مکک استا 

 )؛( راددولی)و در ملددال بددات نقطدده و  یانیددپا« و»از  شیپدد راددولیو یروشددنگر تیدداهم

 از یریجلددوا در مددوارد یاپدداره در و مطلدد تددر کددرد  در  ( را در آسددا یانیددپا« و» از شیپدد

 . یریدست ک  نگ ،موضوع درست فه  در اشتباه
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 ملاهی دیگر:

 ارفتده  نظدر  در هدا  شداخص  نید ا اکتدور تر نیتدر مناسد   انتخدا   یبدرا  گدر ید مطاهعات در

 :شدند

 یدکید هدواز    مدت یخددمات پدس از فدرو ، و ق    ه،ید اوه ۀیسدرما  زا ید م سوخت، مصر  زا یم

خدددمات پددس از فددرو ،    ،یاقتصدداد ۀصددرف یمنددیا ؛(4284پددور و همکددارا     ی)اسددماع

تددوا   ،ی(؛ و تددوا  ماهبنددد4282 دیددو نو  یکشددت )سددرخریو امکانددات، و سددطح ز زاتیددتجه

 ۀدامندد ژه،یددو سددوخت مصدر   ،یدهددتددوا نددوع محدور   ،یدهددتدوا  تددوا  محددور  ،یکیوهدرید ه

 سازنده. ۀسرعت حرکت، دور مشخصه موتور، جعبه دهنده، و کارخان

 ... و یفارس ریغ یعلم یهاواژه یسینوکسانی

 کتدا   نید ا ۀمجموعد  اسدت،  هدا فدراوا   صدحبت  یفارسد  یهدا واژه یسد ینوکسدا  ی ۀدربار

 در کده  یفرنگد  یِعلمد  اصدطالحات  نوشدتن  در امدا . اسدت  اسدتوار  اصد   نیهمد  بدر  زید ن راهنما

 یسددینوکسددا یو  دارد وجددود زیددن ییهددایچنددداانگ ایدد یدواددانگ ،هسددتند جیددرا یفارسدد زبددا 

مشدتم    هینشدر  آ  یوقتد  خصدو  بده  ؛هینشدر  آ  اعتبدار  از اسدت  یانشدانه  هینشر هرآنها در 

 نکددهیا ملددال، طددوربدده. متفدداوت یهدداهقیبددا سددل سددنداا ینو زا متعدددد یهددامقاهدده بددر باشددد

حاهددت زبددا  کربنددات )یبدد  یپتاسدد ایدد( فرانسدده زبددا )حاهددت   یپتاسدد کربندداتیبدد  یسددیبنو

 یدو حاهدت را بدرا   نید از ا یکد یتواندد  یمد  سدنده یهدر نو  یعند ی ؛دو درست اسدت  هر(، یسیانگل

 نیهد  همد   یفارسد  رید اصدطالحات غ  گدر ید یکده بدرا   یبده شدرط   ،خود انتخدا  کندد   ۀنوشت

 کند. تیانتخا  را رعا

 تدوا  یمد  فرانسده  اید  یفارسد  زبدا   یهدا از حاهدت  کید را در هر  یاصطالح علم نیهم اما

 و یپتاسد  کربندات، یب  یپتاسد  کربندات، یبد   یپتاسد : نوشدت  وهیشد  24 مجمدوع در  و وهیش 94 به

 ...اتیکربیب
 سدت در حاهدت  دو هدر  اوت، اید   یسد یبنو آاوسدت  ملدال  طدور را بده  یفرنگد مداه  ندا   نکهیا

 . یکن تیرعا سال یهاماه گرید یبرا را یفرانسو ای یسیانگل هفظ که یشرط به ؛است

بده طدور ملدال      ،یسد یماقبد  آخدر بنو   "و"حدر   یرا بد  ییایمیش یاار قرار باشد عنصرها

 یجددا)بدده و یددنیآهوم نوشددتن نیددابنددابر(، و یپتاسدد ندده)و   یپتاسدد(، و یکلسدد ندده و)  یکلسدد

 .ستین درست یسینوکسا ی هحاظ از ( ینیآهوم
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 یسددع همددواره کندددیمدد منتشددر را محققددا  متعدددد مقدداتت کدده یامجلدده راسددتاریو

 و کنددد تیددرعا مقدداتت ۀهمدد در هدد  را یعلمدد اصددطالحات یسددینوکسددا ی کددردخواهددد

 در آنکددهیبدد رد،یددا کددار بدده را یمیشدد اصددطالحات یسددیانگل هفددظ باشددد قددرار ااددر نیددابنددابر

 .دهدیم رییتغ را آنها ناچار به ،کند دیترد آنها یفرانسو هفظ بود  درست

 و یفند  قدات یتحق ۀموسسد  یهدا مجلده در انتشدار  یبدرا  خدود  یهدا نوشدته منوال در  نیبر ا

 : یسینویم طورنیا یمهندس

 ...و  ،یتیه  ،یکادم  ،ینیآهوم  ،یهل ،... یکلس  ،یسد --

هددر دو  شددود؛ینشددا  داده مدد Nاسددت کدده بددا  ییایمیشدد ینددا  عنصددر ازت یددا تددروژ ین --

 کددود" ،"تددروژ ین"  یسددینویمدد بددات در شدددهافتددهاصدد   تیددرعا یدرسددت اسددت امددا بددرا

 ، .... "کود ازته"، "ازت"و... و نه  "یتروژنیکود ن" ،"دارتروژ ین

 (.ملکول نه)و  موهکول --

 متدر، یسدانت  (،متدر یلد یم اید  متدر یلد یم نده  و ه ، به کینزد اما ه  از جدا جزء دو) متریلیم --

 ،mm، cm، kg، min).... ادر ، یلد یم تدر، یهیلد یم (،کرومتدر یم اید  متدر یسدانت و نده  ) کرومتریم

 (.برد کاربه فضا محدودبود   یده به و هاجدول در توا یم را هانشانه گریو د

مانندد  ) شدوند مدی شدروع   -mono اید  -homoفرانسده( بدا    اید ) یسد یانگلکه در  ییهاواژه --

homogene ایدد (carbonmonoxide و(، همددوژ  ندده و)هومددوژ   -هومددو اسددت بهتددر 

 زبدا   بده  آنهدا  تلفدظ  بده  کید نزد) دنشدو  نوشدته ( دیکربن منوکسد  نه و دیمونوکس)کربن  -مونو

 ریشدد هددایلددیخ نکددهیا. ("هرمددو " ندده  یسددینویمدد "هورمددو  " کدده طددورهمددا  ،یاصددل

 قاعدده  نیهمد فتن ادر  دهید در ناد شده یر کنندد، یمد  تلفدظ  "هِمدوژ  " اشدتباه  بده را  "هوموژ "

 .است "خو " یمعنا به یعلم زبا  در هِ  .دارد

 "%" ۀنشدان  ."%" نده  و (جدزء  دو ادید ز ۀفاصدل  بدا ) "صدد  در"نده   وفاصدله(   بددو  ) درصد --

 .برد کار به توا یمفضا(  بود محدود  یده به) هادر جدول را

 در نددا  آ  تلفددظ طددرز یچگددونک تددابع یفارسدد مددتن درپژوهشددگرا   نددا  نوشددتن ۀویشدد --

 (،یآهمددان) کدد یم ،(یفرانسددو) شدد یم ،(یسددیانگل) کدد یما :ملددال یبددرا. اسددت یاصددل زبددا 

 (.یعرب ،یفارس)  یکائیم ،(ییایاسپان)  یگوئیم ،(یروس)  ییخایم (ییایتاهیا) چ ،یم

 ینشددا  داد  اعددداد اعشددار  یبددرا ”ر“ یفارسدد حددر  از ،یمرکددز نشددر دانشددگاه  در -- 

 و اهیسد   ید ار خدط  اااشدتن . نداز    ید خدط ار  از جاهدا  یاپداره  در ( و8ر4کنندد ) یاستفاده م
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 را هدا یلد یممکدن اسدت خ   اندد( در نظدر ارفتده  ”  یتقسد “ یبدرا  اهملد  نیکه در زبا  ب)“/”  بلند

 یرقمد تدک  چد   سدمت  عددد  کده  دهدد یمد  یرو یهنگدام  خصو به اشتباه .ندازدیب اشتباه به

مواقددع،  یلددیو دو دهدد (. در خ کیدده دو  و ندد کیدد شددودیمدد خوانددده کدده) 4/8 ماننددد ،باشددد

 زیددن ییبددر عدددد، از حددرو  اهفبددا  عددالوهاز اشددتباه  یریجلددوا یتواننددد بددرایمدد سددنداا ینو

 استفاده کنند.

- pH  ،صددورت درسددت اسددت:   نینشددانه بدده همدد  نیدداp  نشددانه حددر  اولpower دیددبا 

 بزر  باشد. دیبا دروژ یه و ینشانه  Hو  کوچک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دوم فصل

 (یسینوکسانی) یفارس نگارش ۀویش

 

 اسددت، تددرتیدداهم بددا یژاددیو دو آنهددا ا یددم در کدده دارد چنددد ییهددایژاددیو یفارسدد خددط

 و هد   از جددا  یاداه  و نوشدت  هد   بده  دهیچسدب  تدوا  یمد  را کلمدات  یبرخ یاجزا نکهیا یکی

ت هد  هسد   گدر ید ۀ(، دَه نشدان یهمدزه، اهدف،  ،...  ) یاصدل  حدر   99 بدر  افزو  نکهیا یگرید

 بده  یخدوان  چنددباره  اید  یخدوان  دوبداره  از زید پره و د ،ید فهم درسدت  خواندد ،  درست یبراکه 

 یاید  سدکو ،  مدد،،  د،یتشدد  کوتداه،  یهدا از مصدوت   اسدت هدا عبدارت   نشدانه  نی. ادرونیم کار

 (.... و ٍ  ٌ  ً  ُ  ِ  د ) نیتنو کوتاه،

 ن،یتدر کوتداه  هدا، بدا   شدود، یمد )مانندد   هد   از جددا  ،یفارس مستق  ۀکلم هر یاجزا نوشتن

 امددا در ....( بددال اشددکال اسددت  نیرهتکوتددا ،اغهددبا ،ودیشددم مانندددبدده هدد  ) دهیچسددب ایدد...( 

 نوشددته سراسددر در و شددود انتخددا  حاهددت دو نیددا از یکددی اسددت آ  بهتددر واحددد یانوشددته 

: کندددیمدد صدددق یفارسدد زبددا  در مصددطلح یفرنگدد یهدداواژه یاهگددو بددرا نیرود. همدد کدداربدده

در  ...و و ید نیآهوم و  ینیآهدوم  ن،یلیسد یپن و نیلیسد یپند  ،و میلیمتدر  متدر  یلد یو م متدر یلیم مانند

 است.شده ه  به آ  اشاره نیشیفص  پ
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اسدت   یانشدانه  یسد ینوابهدا  یبد  و ،یسد ینوکوتداه  ،یسد ینوسداده همراه بدا   یسینوکسا ی 

 بده  داد  تید اهم از و ،یپارسد زبدا    یعند ی را ،ید مدرد  ا  یبده نمداد فرهنگد    سندهیاز احترا  نو

 ۀنوشدت  هدر . دارد دنبدال بده  زید ن را مخاطبدا   ملبدت  واکدنش  نوشدتن  وهیشد  نیا .خود مخاطبا 

 شدتر یاعتمداد ب  بده نظدر مخاطد  را    تواندد یمد  ،در آ  هحاظ شده باشدد  هایژایو نیا که یعلم

 به آ  نوشته سوق دهد.

 است

 .چسبدینم خود بعد ای قب  ۀواژ؛ به شودمیدر همه جا مستق  نوشته ” است“ ۀواژ
 

 دیسیننو دیسیبنو

 ستیاریآب است یاریآب

 نستیا است نیا

 استکه آ / آنستکه که است آ 

 پرتوانست است توا  پر

 ااوست است ااو

 
 .سندینویرا بدو  اهف م” است“ ،ابدی ا یپا (U)  ”و“ ای)اهف( ” ا“به یا واژه اار اما
 

 دیسیننو دیسیبنو

 است بایز باستیز

 است دانا ناستدا

 کواستین کوستین

 خوشخواست خوشخوست

 (ندا حر )– یا

 .شودمی نوشته منادا از جدا شهیهم
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 دیسیننو دیسیبنو

 خدایا خدا یا

 کهیا که یا

 مردیا مرد یا

 آن ن،یا

 .شودمی نوشته خود از پس ۀواژجدا از  شهیدو واژه هم نیا
 

 دیسیننو دیسیبنو

 نخانهیا خانه نیا

 آندرخت درخت آ 

 آنجا جا آ 

 نبا یا با  نیا

 

 .شوندمی نوشته وستهیپ آنها و نهایا آنچه،: استلنا طور به

 به

 :چسبدیبه حر  پس از خود م یاردمودر -اهف

 :باشد «د»حر   آ  از پس که یوقت -

 شا یبد بدو، بدا ، ن،یبد

 :دیایب فع  سرِ بر یوقت -

 .دیبدان د،یبشنو  ،یبرو د،یبخشک بگفت،

 :شود جادیا صفت یوقت -

 (مشهوربنا  ) بهنجار، بسزا، بجا،

 :شودمی نوشته بعد ۀواژجدا از  «به» ،ریز موارد در - 

 :اضافه حر  -

 ورود امکدا  فرسدتاده شدد،    راداه یبده تعم  وصد  و  تراکتدور  بده  روسدتا،  به طر ، به من، به

 .مزرعه به نیماش
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 :یانیم وندیپ در -

 کی به کی ،ییجاجابه ،کرت به کرت ،هیت هب هیتبه مزرعه،  مزرعه

 :یفعل ،یاسم باتیترک در -

 ،آورد  دستبهبرد ،  کاربهو بر ،  شاخبه ،یطراحبه

 :یدیق باتیترکدر -

 یسادابه حق،به ،یآسانبه ،یسختبه

 شدروع ( افتداد مانندد  مضدمو  )  اهدف  بدا  اید ( اندداخت  مانندد مفتدوح )  اهدف  با که ییهافع  -

 ی بده اهدف   د،ید ایبدر سدر آنهدا ب    "ینهد   یمد " اید  ،"یندو  نفد  " ،"ندت ی  ز" یوقت ،شوندیم

 ."فکنیم"، "فتادین"، "ندازیب": شودمی بدل

 یب

 :شودمی نوشته خود از بعد ۀواژهمواره جدا از ” یب“

 

 دیسیننو دیسیبنو

 قاعدهیب قاعدهیب

 درنگیب درنگیب

  یدهیب  یدهیب

 سوادیب سوادیب

 قراریب قراریب

 

 :شودیمبعد نوشته  واژهبه وستهیپ ریز یهاواژهبه طور استلنا در ” یب“

 .خودیب راهه،یب چاره،یب عار،یب کار،یب هوده،یب زار،یب جا،یب داد،یب نوا،یب

 نیتر و تر

از خدود   شیپد  ۀواژهمدواره جددا از    یصدفت عداه   ۀنشدان  نیو تدر  یلیصدفت تفضد   ۀنشان تر

 :دشومی نوشتهبه آ   کیدنز اما
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 دیسیننو دیسیبنو

 کوتاهتر ترکوتاه

 تریعاه تریعاه

 نیکتریبار نیترکیبار

 

 .شودمیاز خود نوشته  شیپ ۀواژ به وستهیپ ر،یز یهاواژه در استلنا طور به نیو تر تر

 نیشتریب شتر،یب ن،یکمتر، کمتر ن،یمهتر کهتر، مهتر، ن،یبهتر بهتر،

 چه

 :خا  موردمگر در چند  ،شودمید نوشته بعد از خو ۀواژ از جدا همواره چه
 

 دیسیننو دیسیبنو

 چکرد؟ کرد؟ چه

 چسا ؟ سا ؟ چه

 چکن ؟ کن ؟ چه

 

 .شوندمی هتنوش متص  چقدر و ا نچ ،چگونه چطور،: چرا، استلنا

 را

 مورد: کیجز  ،شودمیاز خود نوشته  شیپ ۀواژ از جدادر همه جا  را

 

 دیسیننو دیسیبنو

 نرایزم را نیزم

 کتابرا را کتا 

 آنرا را آ 

 آبرا را آ 

 چرا (را زیچرا )چه  چه

 را چه چه( یچرا )برا
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 که

 :شودمی نوشته قب  ۀواژجدا از  شهیهم
 

 دیسیننو دیسیبنو

 کهیهنگام که یهنگام

 کهیدرحاه که یحاه در

 کهیبطور /کهیطور به که یطور به

 کهیوقت که یوقت

 چنانکه که چنا 

 کهیزمان که یزمان
 

 نکهیا آنکه، بلکه،: استلنا

 ها

 ،اسدت  درسدت ( جددا  و وسدته یپ) صدورت  دو هدر  بده  کلمدات  بدا   ید ترک در( جمع نشانه) ها

 انتخدا   حاهدت  دو نید ا از یکد ی ،هدای علمدی  مدتن  در یسد ینوکسدا  ی اصد   تید رعا یبرا اما

 .فاصله بدو  اما یسیجدانو :است شده

و  نهدا یا یبده اسدتلنا  ) شدود مدی از خدود نوشدته    شیپد  ۀجمدع همدواره جددا از واژ    ۀنشدان  "ها"

 آنها(.

 

 دیسیننو دیسیبنو

 /باغاتباغها هابا 

 راهها هاراه

 نهایزم هانیزم

 آبها هاآ 

 نهاییآ هانییآ
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 یم

( رسداند یمد  را اسدتمرار  و دید آیمد  امدر  یاداه  و مضدارع  ،ااشدته  یهدا )که بر سر فع  یم

 اصد   تید رعا یبدرا  زید ن نجدا یا در امدا  ؛شدود یمد  نوشدته  فع  از جدا و به وستهیپ صورت دو به

 صددورتبددهامددا فعدد  ) از جدددادو حاهددت انتخددا  شددده اسددت و  نیدداز ا یکددی، یسددینوکسددا ی

 .شودیم هتنوش (فاصله ین
 

 دیسیننو دیسیبنو

 کار یم کار یم

 شودیم شودیم

 رو یم رو یم

 گفتیم افتیم

 دیآیم دیآیم

 افتدیم افتدیم

 (اند -دیا -میا -است -یا 1)ام بودن فعل متصل یهاصورت

 بدده وسدته یپ همدواره ( حدال  زمدا  )در  بدود   فعد   متصد   یهدا صدورت  ،یافتدار  زبدا   در

قبد  مختدو  بده     ۀواژ نکده یبدر حسد  ا   یاما در زبدا  نوشدتار   ،شودمیاز خود تلفظ  شیپ ۀواژ

 کند:یباشد فرق م یچه حرف
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 ا یرانیا ا مانده  ینایب توا   یدانشجو رهرو  بزرا  شاد 

 یایرانیا یامانده یینایب ییتو ییدانشجو یرهرو یبزرا یشاد

 استیرانیا استمانده ناستیب توست استدانشجو است رهرو است بزر  است شاد

  یایرانیا  یامانده  یینایب  یتوا  ییدانشجو  یرهرو  یبزرا  یشاد

 دیایرانیا دیامانده دیینایب دیتوا دییدانشجو دیرهرو دیبزرا دیشاد

 اندیرانیا اندمانده ندیانیب تواند ندیدانشجو رهروند اندبزر  شادند
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 یمفعول ،یاضاف ،یملک یرهایضم

قبد    ۀواژ نکده یا حسد   بدر ( شدا   تدا ،  مدا ،   ، ت،) ،  یملکد  یرهایضم نوشتن ۀویش

 کند:می فرق ،ابدی ا یپا یبه چه حرف
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 ا ییروشنا ا یپ  یغاا ا کاشانه وا یراد  یپتو هرو ار ن یزم پدر 

 اتییروشنا اتیپ تیغاا اتکاشانه واتیراد تیپتو هروتار نتیزم پدرت

 ا ییروشنا ا یپ شیغاا ا کاشانه وا یراد شیپتو هرو ار نشیزم پدر 

 ما ییروشنا ما یپ ما یغاا ما کاشانه وما یراد ما یپتو هروما ار نما یزم پدرما 

 تا ییروشنا تا یپ تا یغاا تا کاشانه وتا یراد تا یپتو هروتا ار نتا یزم پدرتا 

  شاییروشنا شا یپ شا یغدا شا کاشانه وشا یراد شا یپتو هروشا ار نشا یزم پدرشا 

 یبسَنَ ،یمصدر نکره، یای

 نکددهیا حسدد  بددر و اونددااو  یهدداحاهددت در( یبسَددند و یمصدددر یایدد زیددن و) نکددره یایدد

 :شودمینوشته  ریز یهاباشد به صورت ارفته ا یپا یاز آ  به چه حرف شیپ ۀواژ
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 یایکشت یایزپیت ییدانا یاهیت ییویراد ییدانشجو یرهرو ینیزم یبار

 یباغ یاوسفند
 مح ) یآبرو

 (آ  اار
 یایافع یایشهر یینایب یاخانه ییکنگو ییآبرو

   ییایاو یاساقه  ییمو)تار(  یمو (درخت) یبرا یااو

   ییصدا یاشاخه  ییجو یزرویت یدانشگاه یمار

   یینوا یاجامه  ییپتو یجلو یاسب 

   ییچشا یاکاشانه  ییرو ی( جو)دانه یعلف 
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 اضافه ۀکسر

 خاندده،)ملد    شدوند مددی خدت  ( حرکدت  ا یدد)ب ملفدوظ  رید غ «ه»کده بدده   ییهدا واژه یبدرا -

 یعند یکوتداه شدده    ۀکسدر  سدنداا  ینو از یبعضد  ،باشدند  داشدته  مضدا   حاهت اار....( و کاشانه،

کدرده   شدنهاد یرا پ وهیشد  نید ا یرهنگسدتا  زبدا  و اد  فارسد   فدهندد ) یقرار م« ه» یرو« ء»

 است(:

 یانهیآشددااارنددد ماننددد: یمدد «ی»حددر  « ه»بعددد از  گددرید یعقددا  و بعضدد ۀانیآشدد :ماننددد

 عقا .

 اضددافه «ی» افتددار در....( ،ییراهنمددا ،یافعدد ،یمدداه ،ی)کشددت «ی» مصددوت ازبعددد  -

 و شدود مدی اضدافه ن  «ی»نشدا  ...( امدا در نوشدتار   اید در یِیمداه  کدر، یپغول یِیکشت) شودمی

 .ایدر یماه کر،یپغول یکشت  یسینویم

 «ی» یانجیددحددر  م ،ابندددی ا یدد)او( پا” و“هددف( و )ا” ا“کدده بدده   ییهدداواژهبعددد از  -

 یآ ، پتدو  یجدو  ابدا ، یب یرسدا، آهدو   یدهکدش، صددا   یندوا  کتدا، ی ی: خددا شدود مدی اضافه 

 مخم ،....

 یدر نوشددتار عالمتدد یوهدد دیددآیو مدد شددودمددیتلفددظ « و»در افتددار  (au)« او»از  بعددد -

 .ییایآس شرویپ)کشور(   ،ید مو( ۀبوت) ک،ی: خسرو خوبا ، راهرو بارردیاینم

..( ..علمداء  انشداء )امدالء،   شدود مدی  خدت   اهدف  از بعدد )ء(  همدزه  به که یعرب یهاواژهدر  -

 یعلمددا روا ، یانشددا س،یسددل یامددال: کنندددیمدد  یتبددد «ی»زبانددا  همددزه را بدده  یفارسدد

 ...یکشاورز

 :شودیمبه هما  صورت نوشته  دیآیم گرید یهاواژهکه بعد از  یاهمزه -

 ریتعب سوءِ= ریتعب+  سوء

 بزر  ءِ ییش= بزر +  ءیش

 زیناچ جزءِ= زیناچ+  جزء

 («ءِ»طور:  نیا ردیایقرار م «ء» ریزکوچک  ۀکسر)خط 
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 :نیبنابرا
 

 دیسیننو دیسیبنو

 عقا  یانهیآش عقا  ۀانیآش

 کبوتر یتنه کبوتر ۀتن

 زهیپاستور یخامه زهیپاستور ۀخام

 کریپ غول ییکشت کریپ غول یکشت

 شاخدار ییافع شاخدار یافع

 کتای خدا کتای یخدا

 دهکش نوا دهکش ینوا

 ابا یب آهو ابا یب یآهو

 آ  جو آ  یجو

 مخم  پتو مخم  یپتو

 خوبا  خسروو خوبا  خسرو

 درست امالء درست یامال

 روا  انشاء روا  یانشا

 یانیم ۀهمز

 و سدداکن ایدد ،مضددمو  مفتددوح،  آ از شیپدد حددر  نکددهیا بدده بسددته هدداواژه یانیددم ۀهمددز

 :شودمی نوشته اوناکو  یهاصورتباشد به  مفتوح

 ....نوس،ماً  ،شاً سف،تاً فت،راً: مفتوح حاهت در

 ...سس،ؤٌم ثر،ؤٌم ا،یؤٌر: مضمو  حاهت در

 ....ت،آمر قرآ ، خا،آم: مفتوح و سکو  حاهت در

 .شودیم نوشته .... جرئت، نت،یه مسنله، مانند «ء» صورت به هاحاهت ۀیبق در

 یانیپا ۀهمز

 مأل ،ثملج أ،مبد ،ثمنش ،خأل: باشد مفتوح همزه از شیپ حر اار  -

 هوتأل ،ؤهؤمضمو  باشد: ه یانیپا ۀهمز از شیپ حر اار  -
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 ء،یباشدد: جدزء، سدوء، شد    « و»از  رید غ یمصدوت  اید سداکن   یانید پا ۀهمدز  از شیپد  حر اار  -

 نوشدته  صدورت  نید ا بده  هدا واژه نید ا از پدس  نکدره  اید  وحددت  «یاید » حی)توضد  ءیبطد  بطء،

 (....،ینیش ،یسوئ ،یجزئ: شودیم

 ءیهمتألمکسور باشد:  یانیپا ۀهمز از شیپ حر اار  -

 یفارس یهاواژهدر  یانیم ۀهمز

 ا یددم آنچدده نیبنددابرا رد؛یدداینمدد قددرار واژه ا یددم در ایدد ا یددپا در همددزه ،یفارسدد در

 هدا واژه مدورد )در  اسدت؛  «ی» قدت یحق در ودشد مدی  تلفدظ  همدزه  ظداهر  بده  یفارسد  یهدا واژه

 :نیبنابرا....( ،یسوئ ،یجزئ ارائه، است،ء( همزه ) صورت هما  به یعرب

 

 دیسیننو دیسیبنو

 زیپائ زییپا

 نیآئ نییآ

 نهیآئ نهییآ

 نیپائ نییپا

 د یروئ د ییرو

 نیموئ نییمو

 دیبفرمائ دییبفرما

 د یپوئ د ییپو

 د یبوئ د ییبو

 یروشنائ ییروشنا

 -و– یدارا یهاواژه و یگذارعراباِ د،یتشد ن،یتنو

 «ا» یروهمدده جددا   یمتددداول در فارسدد  یِعربدد یهدداواژه یرو دارفتحدده نیتنددو ۀنشددان

اااشدته شدود )ااهداً،     یفارسد  یهدا واژه یرو دید اداه نبا چیهد  نیتندو  ۀنشان. ردیایم قرار)اهف( 

 ندد نکیمد  هیتوصد  نظدرا  صداح   یبرخد شدته شدوند(.   نو اید تلفظ  دیناچاراً و.... غلط هستند و نبا

)معمددوتً، عمدددتاً، نسددبتاً، و....(  دارنیتنددو یهدداواژه کدداربرد بددهاز  اسددت ممکددن کدده آنجددا تددا

 .(...و نسبت،بهعمده،  طوربهمعمول،  طوربه: دیسیبنو آنها یجا به و)د یکن یخوددار
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 ه،ید اه مضدا ،  ه،یاهمشدار، : شدود مدی  نوشدته ( و،) صدورت  بده ( دارضدمه ) مضدمو   نیتنو ۀنشان

 .هیاه مقسو ،

درسددت خوانددد   یبددرا ایدداز ابهددا   یریجلددوا یو بددرا مواقددع یبرخدددر  دیاااشددتن تشددد -

 ن،یمبد  ن،ی معد  ن،یامدا تلفدظ متفداوت دارندد: معد      شدوند مدی نوشدته   کسدا  یکه  است ییهاواژه

 ...نی مب

 داده شود: یتز  است که احتمال بدخوان یتنها در حد یاااراعرا  -

 ....د؛ردبُ یم د،ردبَ یم چشمه؛ سرِ سرچشمه،  ؛اِ  ،اُ س؛ردهَ رس،هِ  ؛ردحِ حر ،

 طددداووس،: شدددوندمدددی نوشدددته «واو» دو، ابددد« ...وو...» یانیدددم یهجدددا یدارا یهددداواژه -

 کاووسیک کاووس،

 (شودمی نوشته واو کی با که ،یداود داود، یاستلنابه  -

 مرکب یهاواژه

 .شوندمی نوشته ه به وستهیپ مرک ، ۀواژ یازاج -
 

 سدیننو سدیبنو

 داشت/بزر داشت بزر  بزراداشت

 شکر/نیشکر ین شکرین

 آ /ا آ  ا  اال 

 آ /پسآ  پس پسا 

 داری/نگهیدار نگه ینگهدار

 خوی/خو یخو خو  یخوشخو

 خوانی/ه یخوان ه  یهمخوان

 رز/رنگرز رنگ رنگرز

 روز/بهروز به بهروز

 نا /بهنا  به بهنا 

 زراعی/بهیزراع به یبهزراع

 نژادی/بهینژاد به یبهنژاد
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 ایدد خوانددد  در اشددتباه سددب  آ  جددزءِ دو نوشددتن وسددتهیپ کدده یمرکبدد ۀواژ دو -

 یوهد  جددا  هد   از اسدت  بهتدر  ،زندد  هطمده  خدط  ییبدا یز بده  ای شود نوشتن در یدشوار

 :شوند نوشته ه  به کینزد

 

 دیسیننو دیسیبنو

 یتوز نی/کینتوزیک یتوزنیک

 یمیش ستی/زیمیستشیز یمیشستیز

 ییارما نیزم/یینگرمایزم ییارمانیزم

 

 نوشددته جدددا شددود تلفددظ اضددافه ۀنشددان آنهددا اول جددزءِ ا یددپا در کدده ییهددا یددترک -

 :شوندمی

 

 دیسیننو دیسیبنو

 یعاهیشورا یعاه یشورا

 دستک  ک  دست

 حاصلضر  ضر حاص 

 رصرفنظ نظرصر 

 حاصلجمع جمعحاص 

 

 :شوندیم نوشته (فاصله ین صورت به اما) جدا مرک  فع  و مرک  مصدر -

 

 دیسیننو دیسیبنو

 بزراداشتن داشتنبزر 

 نگهداشتن داشتننگه

 دهدادا  داد دل

 د یچشمپوش د یپوشچش 

 چشمداشتن داشتنچش 
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 :شوندمی نوشته وستهیپ مصدرها نیا از حاص  مرک  یهاواژه اما -
 

 دیسیننو دیسیبنو

 داشتنبزر  بزراداشت

 داشتننگه ینگهدار

 دادا دل یدارهد

 د یپوشچش  یپوشچش 

 داشتنچش  چشمداشت
 

 ،باشدد  یفرنگد  آ  جدزءِ  کید  کده  ییهدا واژه زید ن و جدزء  چندد  شدام   یعربد  یهاواژه -

 :شوندمی نوشته ه  از جدا
 

 دیسیبنو است ربهت دو نیا یجا به و دیسیننو دیسیبنو

 همه نیا با معااهک ذاهکمع

 پس نیا از منبعد بعدمن

 رو نیا از هاایعل هاایعل

 - اهلل انشاء شاءاهللا 

 یزود به  یعنقر  یقرعن

 جزء مانند، زمره، از منجمله جملهمن

 اونه هر به حالیا یعل حالیایعل

 - کپو یش پو کیش

 - خوشپُز پُزخو 

 

 امدداباشددد از هدد  جدددا  « شددناس» ایدد «یشناسدد»دو  آ   کدده جددزءِ یمرکبدد ۀواژ دو جددزءِ -

 :دنشویم نوشتهه   کینزد
 

 دیسیننو دیسیبنو

 یستشناسیز یشناسستیز

 یزبانشناس یشناسزبا 

 یروانشناس یشناسروا 

 یباستانشناس یشناسباستا 
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 :شوندیمنوشته  ه  کینزد اماباشد جدا  «عدد» آ  جزءِ کیکه  یمرکب ۀواژ دو جزءِ -
 

 دیسیننو دیسیبنو

 هشتبهشت بهشتهشت

 نهفلک فلکنُه

 پنجتن تنپنج

 یششضلع یضلعشش

 

 بده  تواندد یمد  گدر یبدا توجده بده قواعدد د     اید استلناست، بسته به مدورد   «کی»: عدد حیتوض

 از آ  جدا باشد. ایبعد از خود بچسبد  ۀواژ
 

 هیکسوی ای هیسوکی

 هکساهی ای ساههکی

 کسرهی ای سرهکی

 کشبهی ای شبهکی

 

 نوشدته  هد   کید نزد امدا مکدرر، جددا    جدزءِ  دو از متشدک   اید  یباعتّاِ مرک  یهاواژه دو جزءِ -

 :شوندمی
 

 دیسیننو دیسیبنو

 نینرنگیسنگ نیرنگنیسنگ

 تکتک تکتک

 هقهق هقهق

 

 اید  یکد ی آنهدا دو   زءِاول بدا حدر  اول جد    جدزءِ  یانید پا حدر   کده  یمرکب یهاواژه دو جزءِ -

 :شوندیم نوشتهه   کینزد اماجدا  ،اندمخرجه 
 

 

 

 

 

 

 



 
 یکشاورز یتخصصای همتن یبرا نگارش یراهنما                                                                       51

 

 

 دیسیننو دیسیبنو

 پاککن کنپا 

 یچوببر یبرچو 

 نامهییآ نامهنییآ

 چوبپرده پردهچو 

 کممصر  مصر ک 

 ککاسهی کاسهکی

 هنیهمم هنیمه 

 یتابباز یبازتا 

 سالخخانه خانهسالخ

 

 وسدته یمعمدوتً پ  ،شدود  شدروع ( مدددار )اهدف   آ بدا  آنهدا دو   جدزءِ  که یمرکب یهاهواژ دو جزءِ -

 افتد:یو عالمت مد م شوندمینوشته 
 

 دیسیننو دیسیبنو

 آمد شیپ شامدیپ

 آمد یپ امدیپ

 آهنگ شیپ شاهنگیپ

 آمد خو  خوشامد

 آ  زه زها 

 آورد ره رهاورد

 

 آنهدا  تدوا  یمد  ،شدود   خواندد  در یدشدوار  اید  اشدتباه  سدب   هاواژه نیا نوشتن وستهیپ اار

 :نوشتبه ه   کینزد اماجدا  را
 

 دیسیننو دیسیبنو

 آباد/حسن حسناباد آبادحسن

 آموز/دانش دانشاموز آموزدانش

 نیآفر/جا  نیجانافر نیآفرجا 

 آسا ولغ/وتساغ آساولغ
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 هد   از جددا  شدود،  شدروع  مدد یبد  «اهدف » بدا  آنها دو  جزءِ که مرک  یهاواژه جزءِ دو -

 :شوندیم نوشته ه  به کینزد یوه

 

 دیسیننو دیسیبنو

 اکنو /ه  هماکنو  اکنو ه 

 اتاق/ه  هماتاق اتاقه 

 اخالق/خو  خوشاخالق اخالقخو 

 اریاخت/صاح  اریصاحباخت اریاختصاح 

 مهَ

 چسبد:یبعد از خود م ۀواژ بهاشترا ،  شوندیپ ، هَ
 

 دیسیننو دیسیبنو

 آهنگ/ه آهنگ ه  گهماهن

 چنین/ه نیچن ه  نیهمچن

 چنا ه /چنا  ه  همچنا 

 زبا /ه زبا  ه  همزبا 

 خوانی/ه یخوان ه  یهمخوان

 

 بدا  واژه آ  کده  شدود مدی  نوشدته  خدود  از بعدد  واژه از جددا  یزمدان  ،اشدترا   شوندیپ ،«ه »

 :دشونیم نوشته( فاصله ین صورت)به کینزد دو نیا ؛شود شروع « »
 

 دیسیننو دیسیبنو

 هنیهمم هنیمه 

 هممعنا معناه 

 هممسلک مسلکه 

 هممشر  مشر ه 
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 :شودمیبعد نوشته  ۀواژ از جدا( دی)ق «ه »

 

 دیسیننو دیسیبنو

 کرد  درو منه  کرد  درو ه  من

 شده نیوج همزرع نه یا شده نیوج ۀمزرع ه  نیا

 

 شودمی نوشته جدا مکرر حاهت در «ه »

 جو ه  ا کاشته اند  ه  -

 انار با  ه  دار  انگور با  ه  -

 همان و نیهم

 :شوندمیبعد از خود نوشته  ۀواژ از جدا واژه دو نیا

 

 دیسیننو دیسیبنو

 خواست یم همانرا خواست یم را هما 

 افت  نرایهم افت  را نیهم

 همانروز روزهما 

 نجایهم جانیهم

 همانطور طورهما 

 نطوریهم طورنیهم

 همانگونه اونههما 

 

 «آن» به جمع و ملفوظ ریغ «ه»

 بده  اید  شدوند  بسدته  جمدع  «ا » بدا  یوقتد  ابندد ی ا ید پا ملفدوظ  رید غ «ه» بده  که ییهاواژه

 :شودیم«  »به   یتبد« ه» ،بچسبد ساز اس  ای ساز صفت «ی»آنها 
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 دیسیننو دیسیبنو

 اا  بنده بنداا 

 اا  تشنه تشنگا 

 اا  آزاده اا آزاد

 یا بنده یبندا

 یا زنده یزندا

 یا آزاده یآزادا

 یا هفته یهفتگ

 یا خانه یخانگ

 یا تشنه یتشنگ

 ییامال دو یهاواژه

 صورت نوشته شوند: کیدارند بهتر است به  ییامال صورتِ چند ای دو که ییهاواژه

 

 دیسیننو دیسیبنو  دیسیننو دیسیبنو

 ریطا ریتا  اطاق اتاق

 ریطباش ریتباش  اصطب  اسطب 

 نیطبرز نیتبرز  نیافسنط نیافسنت

 طپانچه تپانچه  امپراطور امپراتور

 طراز تراز  اطراق اتراق

 طرخو  ترخو   یباطر یباتر

 طرقه ترقه  باطالق باتالق

 طشت تشت  بلقور بلغور

 طشتک تشتک  طیبل تیبل

 تقار تغار  د یطپ د یتپ

 طنبور تنبور  طاق (جفت مقاب تاق )در 

 طهرا  تهرا   تاق (یطاق )انبد

 طوفا  توفا  )توفنده(  سیتاقد سیطاقد

 توفا  طوفا   طاتر تاتر

 جار (مد برابرجزر )در   طاول تاول
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 دیسیننو دیسیبنو  دیسیننو دیسیبنو

 غرق قرُقُ  جزر (شهیجار )ر

 قزغا  قزقا   نیخورج نیخرج

 قرمه مهقور  خواروبار خواربار

 غورباقه قورباغه  یختم )ا ( یخطم

 ما یق ماقیق  ذغال زغال

 یقوت یقوط  سوقات سوغات

 ه  هق  شاقول شاغول

 نفط نفت  ایقانقار ایغانقرا

 اطاقا ی اتاقا ی  د یغلط د یغلت

 ایماهیه (ایماتی)ه ایماهدیه  غلطا  غلتا 

    غلطک غلتک

    /غدقنقدغن غدغن

    وذهکریغ ذهک ریغ

    قراقروط قروتهقر

 

 

 



  

 

 

 سوم فصل

 میسیبنو درست

 

 یفارسد  یهدا مدتن در  یاداه  کده  اسدت  ییهدا عبدارت و  چنددواژه  ۀاز کتا  دربار فص  نیا

 یااونده بده   دید با حیفصد  یاز هحداظ فارسد   اید  سدت یامدا نوشدتن آنهدا درسدت ن     شوندیم دهید

 اندد شدده داده  حیتوضد  تدر مفصد   یکلشد  بده  و کید در فصد    اهآن از یبرخ ؛شوند نوشته گرید

 .باشند زین یرو ممکن است تکرار نیو از ا

نوشدته انجاندده شدده     نید فراتدر از آ  اسدت کده در ا    هدا نکتده و  هدا واژهاونده   نید ا تعداد

معمدول   یهدا نوشدته کده در   اندد شدده انتخدا    ییهدا عبدارت و  هاواژهحس  تجربه اما بر؛ است

 ند.رویبه کار م یکشاورزتخصصی و 

 که آنچه

 اضدافه  یگدر ید «کده » آ  از پدس  سدت ین یازید ن نیبندابرا  و «کده  یزید چ آ » یعنی آنچه

 .شود

 «افت  بود یافتن آنچه» :درست

 «افت  بود یافتن که آنچه»: نادرست

 «نوشت  د ید را آنچه» :درست

 «نوشت  د ید که را آنچه»: نادرست
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 ی...ولچه اگر

هدر چندد و مانندد آ  هراداه      نکده، یبدا آنکده، ادو ا    کده، نیمانند اارچه، ارچه، با ا ییهاواژه

 جملدده آغدداز در معمددول طددور بدده مترجمددا  ایدد سددنداا یاز نو یبرخدد ،دیددایب یعبددارت در اولِ

 کدده ااارنددد، یمدد.... و هکددن، هدداا، مددع همدده، نیددا بددا امددا، ،یوهدد ماننددد ییهدداواژه آ  مکمدد 

 .ستین درست

 «.ستین مطلو   آ بازده یوه است پرقدرت چه اار تراکتور نیا»

 دو نیددا از یکددی بدده جملدده و «یوهدد» ایدد شددود حددا  «اارچدده» دیددبا ایدد عبددارت نیددا در

 :شود نوشته حاهت
 .«ستین مطلو  آ  بازده است، پرقدرت چه اار تراکتور نیا

 ای 

 .«ستین مطلو  آ  بازده یوه است پرقدرت تراکتور نیا»

 انجام

چندد   نید ا نجدا یشدده اسدت. در ا   افتده  یهبامطد مفصد    طدور بده  باره نیا در ک ی فص  در

 .است یادآوری یسطر برا

 :جمله نیا در و «داد ا یپا» یعنیانجا  داد،  .«ا یپا» یعنی انجا 

 تدا  سدوخت  مصدر   در کده  کدرد  یسدع  دید با یکشداورز  زهیمکدان  مختلدف  اتید عمل انجا  در»

 «شود ییجوصرفه است ممکن که آنجا

 دیددبا زهیمکددان اتیددعمل ا یددپا در کدده سددتین  آ منظددور قطعدداً. اسددت غلددط «انجددا »کدداربرد 

 در یسددع و ااشددته کددار از کددار اتیددعمل ا یددپا در رایددز کددرد سددوخت ییجددوصددرفه در یسددع

 طور نوشته شود: نیا دیشده با ادی ۀجمل. است هودهیب ییجوصرفه
 ممکدن  کده  آنجدا  تدا  کدرد  یسدع  دید با یکشداورز  ۀزیمکدان  مختلدف  اتید عمل یاجرا هنگا  به»

 «شود ییجوصرفه سوخت مصر  در است

 «.شدود مدی  انجدا   چیپد  لهیوسد  بده  و ید زیتلو ریتصدو  رندگ   یتنظد » :جمله نیا یجا به و
 .«شودمی  یتنظ چیبا پ و یزیتلو ۀصفح در ریتصو رنگ» :نوشت دیبا
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 ی/بازدهبازده

رود. از هحدداظ یبدده کددار مدد یسددیانگل efficiencyو  یفرانسددو« راندددما »در برابددر  بددازده

 اسد   زید ن گدر ید معدادل  دو «ییکدارا » اید  «ییتواندا »کده   طدور همدا   اسدت  «اسد  » یدستور

. سدت ین درسدت ( اسدت  اسد   خدود )کده   بدازده  یانتهدا  بده  ساز اس  «ی» آورد . شوندمی یتلق

 :نیبنابرا

 : یسیبنو

 «.است آ  ااشته سال ده بازده نیانگیم از ترنییپا مزرعه نیا بازده»

 : یسیننو و

 «.است آ  ۀااشت سال ده یبازده نیانگیم از ترنییپا مزرعه نیا یبازده»
 

 وجود نیا با/ نیا وجود با

 و «احدوال  و اوضداع  نید ا بدا » ،«وضدع  نید ا در» ،«همده  نید ا بدا » یعند ی «نید ا وجدود  با»

 که نادرست است.« وجود نیبا ا» ندیاویم «نیوجود ا با» یبه جا یااهمانند آ . 
 

 بودن برخوردار

 امدا  ،کدرد  اسدتفاده « داشدتن » واژه کید  از تدوا  یمد  مواقدع  ترشیب در واژه سه نیا یجا به

 ملبدت  و خدو   امدور  در اسدت  آ  بهتدر  شدود  دید ق یاجملده  در عبدارت  نید ا تا باشد اصرار اار

 بهتدر  چندد )هدر   «اسدت  دارربرخدو  یفراواند  یآبد  مندابع  از مزرعده  نید ا» :ملال یبرا. شود افته

 یروسددتا»افددت  تددوا ینمدد امددا ،(رددا یفراواندد یآبدد منددابع مزرعدده نیددا»: شددود افتدده اسددت

 نیزمد  و آ بدود    ییاید شدور و قل  «.اسدت  برخدوردار  ییاید قل و شدور  نیزمد  و آ  از آبداد حسن

 که روستا از آ  برخوردار شود. ستندیخو  ن ایملبت  ینکات یکشاورز
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 باالخره

بدده کددار  ادیددز یفارسدد یهددانوشددته در امددروزه. اسددت نرفتدده کددار بدده یعربدد در واژه نیددا

آ  از  یامدا بهتدر اسدت بده جدا      ،دشدو بدرده   کدار بده اصدالً   دید نباکده   افتتوا  ید و نمرویم

 استفاه شود.« سرانجا »مل   یگرید یفارس ۀواژ

 (تَبَعبهبالتبع )/بالطبع

 کددار بدده هدد  یجددا بدده دیددنبا کدده دارنددد جداااندده یمعنددا دو و جداااندده تلفددظ دو واژه دو نیددا

بداطبع   یارید اسدت، آب  یکداف  یبارنددا  یوقتد  ملدال:  .«طبدع  یرو از» طبعداً،  یعند ی باهطبع :روند

 آ  یبهدا  کدات،  ۀعرضد  کداهش  تدبَدعِ  بده  :ملدال  «جده یدر نت» یعند ی (تدبَعبهباهتبع ) .ستیتز  ن

 .رودیم بات بازار در

 یرو بر

 شدود  حدا   دید با آنهدا  از یکد ی کده  ندد یآیمد  هد   دنبدال  به یاجمله در واژه دو نیا یااه

 زیددن را آفددات یعددیطب دشددمنا  درختددا ، یرو بددر ییایمیشدد سددمو  د یپاشدد» :ملددال یبددرا

زائددد  «یرو» ۀواژ زیددن ریددز ۀجملدد در. اسددت یاضدداف بددات جملدده در «بددر» واژه .«شدددکُیمدد

 خطددر بدده را ا یددآبز یزندددا آ ، سددطح یرو بددر ینفتدد یهدداندددهیآت اسددتر » اسددت:

 .«اندازدیم

 دادن بها

قائدد   تیدداهم»، «داد  تیدداهم»منظددور و ااددر « را پددرداختن مددتیق» یعنددیداد   بهددا

 یبدرا  افدت،  گدر ید طدور  را آ  تدوا  یمد باشدد    ید قب نید و از ا« مه  شمرده شدد  »، «بود 

 بهتدر " داردنگده  آمداده  همدواره  را نیماشد  کده  دهدد یمد  بهدا  یابه رانندده  ریمد" یجا به نمونه

  مددادهآ همددواره را نیماشدد کدده دارد تیدداهم یاراننددده ریمددد یبددرا" شددود نوشددته اسددت

 ."داردنگه
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 خاطر به

 در امدداآ .  ماننددد و «دل بهددر از» ،«یبددرا» ،«بهددر از» ،«یبددرا از» یعنددی «خدداطر بدده»

کدار  ... بده و« دهید  بده  »، «بده سدب   »، «اثدر  بدر » یجدا  بده  را «خداطر  بده » هدا نوشدته  یبعض

 کداربرد بده کدار ارفتده شدوند و از      رید اخهدای  تبهتدر اسدت عبدار    یعلمد  یهامتنبرند. در یم

 شود. یخوددار« خاطر به»

 اید ) اثدر  بدر  مزرعده » :شدود  افتده  اسدت  بهتدر  ،«شدد  خشدک  یآبیب خاطر به مزرعه» یجا به

 .«شد خشک یآبیب(  یده به

 عنوان به

 ،رودیمدد کددار بدده( یسددیانگل) as ۀواژ برابددر در اغلدد  یاترجمدده یهددامددتن در واژه نیددا

 وارد هطمده  جملده  یمعندا  بده  آنکده یبد  ؛کدرد  حدا   را آ  تدوا  یمد  هاجمله از یاریبس در یوه

 :ملال یبرا. شود

 «.است آفات با مبارزه یبرا یعامل عنوا  به یزراع تناو »

 .«است آفات با مبارزه یبرا یعامل یزراع تناو »

 لهیوس/به توسط

 کدار  بده . باشدد  مجهدول  آنهدا  فعد   کده  روندد یمد  کدار  بده  ییهاجمله در شتریب واژه دو نیا

 کدده شددودمددی اسددتعمال ییجددا امددا ،سددتین نادرسددت یفارسدد زبددا  در مجهددول فعدد  اددرفتن

 بده  ییایمیشد  کدود » :افدت  تدوا  یمد  ملدال  یبدرا . باشدد  نداشدته  وجدود ( یقیحق)فاع   عام 

 اضدافه  نیزمد  بده  کشداورز  لهیوسد  بده  ییایمیشد  کدود » تدوا  افدت:  یاما نمد .«شد اضافه نیزم

 آ  بهتدر  نیبندابرا  و اسدت  مشدخص  کدار  عامد   اید  یقد یفاعد  حق  رید اخ ۀدر جملد  راید ز .«شد

 :شود نوشته که است
 «افزود نیزم به را ییایمیش کود کشاورز»

 ای

 «افزود نیزم به کشاورز را ییایمیش کود»
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 و دید براز یاواژه «لهیبده وسد  » اید  «توسدط » یتدوا  بده جدا   یمدوارد مد   ۀهم در  یتقر به

 یفارسدد یاهدددو واژه در جملدده نیددا کدداربرددرسددت کددرد؛ هددر چدده   حیروا  و فصدد یاجملدده

 :است ترکینزد وایش یفارس بهشده  ارائهمتن  باشد،کمتر 

 

 دیسیبنو یجا به

 شودمی یاریآب رودخانه آ  از مزرعه شودمی یاریآب رودخانه توسط مزرعه

 شودمی آهوده ییایمیش مواداثر  بر ستیز طیمح ودشمی آهوده ییایمیش مواد لهیبوس ستیز طیمح

 شودمی پرداخت چک با محصوتت یبها شودمی پرداخت چک لهیوس به محصوتت یبها

 شودمیقند  به  یدر کارخانه تبد چغندرقند شودمیقند  به  یتوسط کارخانه تبد چغندرقند

 شودمی رورویز ااوآهن با خا  شودمی رورویز ااوآهن لهیبوس خا 

 شد یبررس کارشناس توسط آفت
 کرد یبررس را آفت کارشناس،

 کرد یبررس رشناسکا را آفت

 کرد افتتاح جمهور سییر را طرح نیا شد افتتاح جمهور سییر لهیوس به طرح نیا

 شیپ از شیب

 .باشد یلیتفض تواندینم صفت آ  دیایب صفت آ  دنبال به اار و شتر؛یب یعنی شیب

 :افت توا ینم ملال یبرا

 .«کرد کمتر را آ  مصر  شیپ از شیپ یاریآب رو  نیا»

 :افت دیبا بلکه

 .«کرد کم را آ  مصر  شیپ از شیب یاریآب رو  نیا»
 

 رامونیپ

 ااددر .اسددت...  و «حددو  و حددول» ،«اطددرا »، «اردااددرد» یبدده معنددا یفارسدد ۀواژ نیددا

 مدروج  بدا  کده  اسدت  آ  یمعندا  بده . « یکدرد  صدحبت  انگدور  با  رامو یپ مروج با» :شود افته

کدده  اسدت  بدوده  آ  منظددور کده  یاهحد  در ، یکددرد صدحبت  و  ینشسدت  انگددور بدا   از خدارج  در

بده کدار    «دربداره » یجدا را بده   «رامدو  یپ» اسدت  بهتدر صحبت شده است.  انگور با  «ۀدربار»

 . ینبر
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 کردن تجربه

کنندد  یترجمده مد   to experience یسد یانگل ۀواژ برابدر  در اغلد   مترجمدا   را فعد   نیا

 :ملال یبرا. اااشت تراویشتر و درست یاآ  واژه یتوا  به جایموارد م یاریکه در بس

 .«کردند تجربه را یدیجد بار کشاورزا »

 .«کرد تجربه را شکست مروج یهاییراهنما رفتنینپا با باغبا »

 :نوشت ریز شک  به است بهتر را جمله دو نیا

 «کاشتند دیجد یبار کشاورزا »

 .«خورد شکست مروج یهاییراهنما رفتنینپا با باغبا »

 هافعل تطابق

هدا،  زمدا  آ  فعد    ،اسدت  رفتده  کدار  بده  فعد   نیچندد  کده  یطدوتن  یهدا عبارت رد یااه

 .ستندین هیندارند و همپا یسازاار گریکدیشخص و مفرد و جمع بود  آنها با 

 بده  طدرح  84 تعدداد  نید ا از کده  شدده  شدنهاد یپ دید توه شیافدزا  طدرح  یس ،8931 سال در»

 سددمو  مصددر  کدداهش رحطدد دو زیددن 8933 سددال مدداه نیفددرورد درو  اسددت دهیرسدد  یتصددو

 .«شوندمی اجرا و  یتصو موقع هما  در دو هر که اندشده هیته ییایمیش

 :شکست مستق  یحدود تا و کوتاه ییهاجمله بهرا  بات یطوتناست عبارت  بهتر

 بدده طددرح 84 تعددداد نیددا از ؛شددد شددنهادیپ دیددتوه شیافددزا طددرح یسدد ،8931 سددال در»

 ییایمیشد  سدمو   مصدر   کداهش  طدرح  دو زید ن 8933 سدال  مداه  نیفدرورد  در. دیرسد   یتصو

 .«شدند اجرا و  یتصو موقع هما  در دو هر که شد هیته

 تنها

بده   یهدر چندد در زبدا  افتدار     ؛ندد یآفریمد ابهدا    هدا جملده از  یواژه در بعضد  نید ا نوشتن

 :ملال یبرا. ستین زیانگ ابها  چندا  هاواژهاز  ییهاقسمتکرد  بر  هیتک  یده

 «باشد پسته ۀکنند دیتوه تنها دینبا کرما  استا »

 :کندیم برداشتمتفاوت  مقصود دوجمله  نیاز ا خواننده

 .آورد یرو گرید محصوتت دیتوه به دیبا کرما استا  -
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 .آورند یرو پسته دیتوه به دیبا ه  گرید یهااستا -

  آ یجدا  بده  کده  اسدت  دید ق اول حاهدت  در «تنهدا » کده  شدود مدی  یناشد  آنجا از ابها  نیا

تدوا  بده کدار بدرد. و در حاهدت دو  صدفت اسدت کده         یرا مد  "...،یانحصدار  طدور  به"، "فقط"

 .نشاند را "گانهی" توا یآ  م یبه جا

 نیتنو

 :رندیاینم نیتنو( اند جیرا یفارس زبا  در که فرانسه ای یسیانگل)و  یفارس یهاواژه
 

 دیسیننو دیسیبنو

 ااهاً یااه

 ناچاراً ناچار

 رافاًتلگ یتلگراف

 تلفناً یتلفن

 دوماً دو 

 سوماً سو 

 

 :رندیاینم نیتنو زین یعرب یهاواژه از یاپاره

 

 دیسیننو دیسیبنو

 اقالً ک دست  /تاق 

 اکلراً شتریب اغل / /غاهباً

 [بایقرعن  باًیعنقر  یقرعن

 

 معدادل  از یفارسد  در اسدت  بهتدر  هسدتند  ریپدا  نیتندو  کده  ه  یعرب یهاواژه از دسته آ 

 :شود یریابهره آنها

 

 

 



 

 43  سوم فصل 

 

 

 دیسیننو دیسیبنو

 باًیتقر  یتقربه

 کالً یکل طوربه

 مخصوصاً ژهیوبه

 /اصوتًاصالً اص  در

 معموتً معمول طوربه

 ملالً ملال یبرا

 جالب

 دارنددد دهیددعق یفارسدد اد  بزراددا  از یبعضدد. اسددت «کننددده جلدد » یمعنددا بدده واژه نیددا

 جاهد   یاطلسد  اد  » :اسدت  آورابهدا   حدداق   اید  نادرسدت  ییتنهدا  هبد  واژه نید ا اسدتعمال  که

 اید  اسدت  «عسد   زنبدور  جاهد  » اید آ یاطلسد  اد  رساند کده  ینم یعبارت به روشن نیا ،«است

 ،«نظددر جاهدد » ،«توجدده جاهدد »: شددود افتدده اسددت بهتددر نیبنددابرا ؟«انسددا  نظددر جاهدد »

 ، و...«جاه  دقت»

 یفارس یهاواژه جمع

. از جمددع شددوندمددیجمددع بسددته « آ » ایدد« هددا»بددا ( فقددط یعربددری)غ یفارسدد یهدداواژه

 . شددود زید پره دیددبا گدر ید یهدا صددورتبده   اید « جددات» اید « ات»بدا   یفارسدد یهدا واژهبسدتن  

 :نیبنابرا

 

 دیسیننو دیسیبنو

 شاتیآزما هاشیآزما

 دیاسات استادا 

 التیا ها یا

 باغات هابا 

 بلوکات هابلو 

 تراوشات هاتراو 

 جاتیترش هایترش
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 دیسیننو دیسیبنو

 /هایآباد روستاها/ / هاهید

 هادهکده
 دهات

 دستجات هادسته

 نیدهاق /کشاورزا دهقانا 

 روزنامجات هاروزنامه

 جاتیسبز هایسبز

 سفارشات هاسفار 

 جاتینیریش هاینیریش

 شاتیفرما هاشیفرما

 کارخانجات هاکارخانه

 شاتیارا هاشیارا

 ازارشات هاازار 

 جات وهیم هاوهیم

 شاتینما هاشینما

 نوشتجات هانوشته

 القاتیی هاالقیی

 

 :نیبنابرا. شوندمین بسته جمع «ات» با زین یعرب یهاواژه از یبعض
 

 دیسیننو دیسیبنو

 اثرات آثار /اثرها

 خطرات خطرها

 نفرات افراد /نفرها

 نظرات هاهینظر

 

 ، وهددیدارد رواج مجهدول  مکسدر  صدورت  بده  اغلد   هدا فده یطاو  هدا قدو  بسدتن ندا     جمدع 

 :نیبنابرا. شود زیپره کار نیا از است بهتر
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 یفارس درست جمع مکسر جمع مفرد نام

 ا یارمن /هایارمن ارامنه یارمن

 افغانا  /هاافغا  افاغنه افغا 

 ترکا  /هاتر  اترا  تر 

 کردا  /کردها اکراد کرد

 را ه /هرها اهوار هر

 

 :نیبنابرا .کرد زیپره دیبا جمع در جمع یهاواژه برد  کار به از

 

 دیسیننو دیسیبنو

 احواتت احوال

 ها ارکا  ارکا 

 امورات امور

 اوباشا  اوبا 

 اوتدا  اوتد

 بالدها بالد

 اماکن هامکا 

 جواهرات جواهر

 رسومات رسو 

 شنونات شنو 

 ها اتیعمل اتیعمل

 ماتهواز هواز 

 «نی» به جمع

 اید  «نید »اسدت بده    یجانددارا  صداح  شدعور را کده اصد  آنهدا عربد        یهااز نا  یاریبس

 بدا  را آنهدا  هدا، واژه نید بندند. بهتر است هنگدا  بده کدار بدرد  صدورت جمدع ا      یجمع م« و »

 :نیبنابرا. ببندند جمع «ا »
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 دیسیننو دیسیبنو

 نیزارع زارعا 

 نیمترجم مترجما 

 نیندسمه مهندسا 

 نیمسافر مسافرا 

 نیمحقق محققا 

 و یاعتصاب ا یاعتصاب
 

 مرکب یهاجمله

 امدا  ،اندد شدده   یتشدک  مسدتق   و کوتداه  یهدا جملده  از کده  هستند ییآنها مرک  یهاجمله

کندد کدده  یبده هدد  متصد  مدد   رهیدد، و غ«تدا » ،«کدده» ،«و» ملد   یحروفدد بدا  را آنهددا سدنده ینو

خدود بده اشدتباه     یاداه  زید ن سدنده ینوآنکده   ضدمن  .کندد یم یسردرام دچار  یدهیخواننده را ب

 :دیکن توجه هاجمله نیبرد. به اینابجا به کار م ایاندازد یرا از قل  م یافتد، فعلیم

 کده  شدود  افتده  و دهدد  آمدوز   را ا ییروسدتا  تدا  آمدد  دهکدده  بده  یکشاورز مروج که یروز»

 از اسددت بهتددر و کندددیمدد  یددتخر را سددتیز طیمحدد ییایمیشدد سددمو  حددد از شیبدد مصددر 

 را دهکدده  یعمدوم  نهدر  کشداورزا   دید آ نییپدا  هدا نده یهز تدا  کنندد  یرید ابهدره  یقیتلف مبارزه

 .«کردندیم یروبیت

 .کرد  یتقس ه  با مرتبط اما مستق  و کوتاه یهاجملهبه  دیرا با هاعبارتنوع  نیا

 :طور نیا

 یروبددیت را دهکددده یمعمددو نهددر کشدداورزا  آمددد، دهکددده بدده یکشدداورز مددروج کدده یروز»

 طیمحد  ییایمیشد  سدمو   حدد  از شیبد  مصدر   کده  دید بگو آنهدا  بده  خواسدت یم او کردند؛ یم

 یهدا رو  اسدت  بهتدر  هدا نده یهز کداهش  یبدرا  کده  دهدد  آموز  و کند یم  یتخر را ستیز

 .«رندیا شیپ در آفات با مبارزه در را یقیتلف
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 جهت

 از کید  هدر  طدر ،  ،یسدو  یعندا م بده   یند یبیمد  نیمعد  فرهندگ  در آنچده  برابدر  «جهت»

کدار  بده  «یبدرا » یهدا آ  را بده جدا   از نوشدته  یاری. امدا در بسد  اسدت  هید ناح ،یرو اربع، جهات

 برند:یم

 .«هستند شیفرسا معرض در که است ییهانیزم زد شخ  جهت یقلم ااوآهن»

 از تددا باشددد نیزمدد  یشدد بددر عمددود دیددبا نیزمدد زد  شددخ  جهددت دار، یشدد یهددانیزمدد در»

 «.شود یریجلوا خا  شیفرسا

 :شود نوشته صورت نیا به جمله و کند رییتغ دیبا نخست ملال در «جهت» ۀکلم

 .«هستند شیفرسا معرض در که است ییهانیزم زد شخ  یبرا یقلم ااوآهن»

 که چرا

 در «کده  چدرا ». کنندد یمد  اسدتفاده  «راید ز» یجدا  بده  عبدارت  نید ا از سدنداا  ینو از یبعض

توانددد بدده ینمدد نیبنددابرا ؛اسددت یاسددتفهام و «چدده؟ یبددرا» ینددامع بدده ینوشددتار شددک  نیددا

 .رود کار به «رایز» مفهو 

 لذا... چون

 :رودیم کار به علت ا یب یبرا «چو »

 .« ینکرد یسمپاش دیباریم بارا  چو »

 :کندیم ا یب را علت زین ( « از این رو ») و معادل فارسی آ  «هاا» ۀکلم
 « ینکرد یسمپاش رو( )از این هاا دیباریم بارا »

آ   یهدا راد تد م اید « هداا »کده   سدت ین یازید ن دید ایب« چدو  » ۀواژ یاجملده  در اادر  پس

 و مانند آنها به کار رود.« سب  نیبد» ،«نیبنابرا»، «رو نیاز ا»مانند 

 فعل حذ 

 جملده  از را فعد   تدوا  یمد  ،باشدند  کسدا  ی فعد   یدارا گریکدد ی بده  معطدو   جمله دو اار

 :ملال یابر. کرد حا  اول
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 «کرد یاریآب و حیتسط را نیزم کشاورز»

 :افت توا ینم اما. کرد یاریآب و کرد حیتسط را نیزم کشاورز یعنی

 . یندار یفارس زبا  در «داد  حیتسط» فع  رایز .«داد آ  و حیتسط را نیزم کشاورز»

 /حوضهحوزه

. امدا  دشدو مدی اعد  از کوچدک و بدزر  اطدالق      هید بده هدر ناح   و عدا  اسدت   یهفظد  حوزه

 یبددرا. ابدد ییمد  ا ید جر یارودخانده  در آ  یسدطح  یهدداآ اسدت کده    یند یحوضده مقددار زم  

 :ملال

 نیددا ۀ)حوضدد .کددارو  ۀرودخاندد ۀو حوضدد ،مرهیسدد ۀرودخاندد ۀحوضدد روا ،یسدد ۀرودخاندد حوضدده

 (.بداییم ادامه شمال خوزستا  تا و شودمی آغاز فارس شمال ینواح از رودخانه
 .یفارس زبا  نفوذ ۀحوز سا ،خرا ۀحوز نجف، یۀعلم ۀحوز

 درب

 بهتدر . اسدت  نرفتده  کدار  بده  «در» یمعندا  بده  هد   یعربد  در یحتد . سدت ین یفارس «در »

 .نشود استفاده «در» یجا به واژه نیا از است

 یسیدرازنو

 ،بدا نشدا  داد  چندد نمونده     نجدا یا در. شدد  داده حیتوضد  خصدو   نید ا در کد  ی فص  در

 جیتددر بده  را خدود  یزید رتخد   حشدره » یجدا  بده . شدود مدی  تدر ا ینما یسینودراز ناپسند ۀویش

)چهدار   .«کندد یمد  یزید رتخد   جیتددر بده  حشدره »: نوشدت  توا یم (کلمه)هفت «دهدیم انجا 

 دراز از کدرد   زید پره بدا  حسدا ،  نید ا بدا هدا(.  درصد کداهش در تعدداد کلمده    49 بایکلمه و تقر

 مقاهدده ایدد کتددا  دیددتوه احدد مر یددۀته وقددت و هددا،نددهیهز نوشددته، حجدد  از تددوا یمدد یسددینو

 .کاست
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 میسیننو میسیبنو

 کرد  اعیابت د یخر

 کرد  ارسال فرستاد 

 آورد  در ریتحر ۀرشت به نوشتن

 اااشتن اجرا مورد به اجراکرد 

 بود  برخوردار داشتن

 اااشتن سر پشت ااراند 

 رساند  ه  به حضور شد  حاضر

 داد  قرار استفاده مورد کرد  استفاده

 داد  قرار  یتصو مورد کرد   یتصو

 داد  قرار  یتعق مورد کرد   یتعق

 داد  قرار شیستا مورد ستود 

 با رابطه در

 طدور  بده  تدوا  یمد  مدوارد  از یاریبسد  در و اسدت  یسد یانگل زبا  از یبردارارته عبارت نیا

 :شود وارد یبیآس جمله مفهو  به آنکهیب ،کرد حا  را آ  یکل

 .«باشد سودمند تواندیم داد  آهک ،یدیاس یهاخا  با رابطه در»

 :شود نوشته است بهتر

 .«باشد سودمند تواندیم داد  آهک ،یدیاس یهاخا  در»

، «خصدو   نید درا» ،«ۀدربدار : »نوشدت جاهدا   یلد یخ در تدوا  یمد  «بدا  هطراب در» یجا به

 مانند آ . و «نهیزم نیدر ا»

 یراستا در

 یبدرا . رسدد  ینمد  نظدر بده  درسدت  ،«یبدرا » اید  «نظدور م بده » یجدا  به  یترک نیا کاربرد

 اید ) یبدرا »نوشدت   تدوا  یمد ...« ییایمیکداهش مصدر  سدمو  شد     یراسدتا  در» یجابه ،ملال

   ...«ییایمیش سمو  مصر  کاهش( منظور به
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 که ...را

هددا نادرسددت اسددت. در   از جملدده یدر بعضدد آ  کدداربرد ؛اسددت یاز ادات دسددتور «را»

 هد   بداز  ،باشدد  خدود  یجدا  در نده حدر    نید ا اادر  ،به کار بدرده شدود   دیبا« را»که  ییهاجمله

 .است نادرست

 :نشانه معرفه است «را»

 ."د یخر را نیزم"

از بزرادا    ی. بعضد دنشناسد یشدده را مد   یدارید خر نیو شدنونده زمد   ندده یاو ،جمله نیا در

 ندد یوایدانندد و مد  یپس از اسد  نکدره نادرسدت و جمدع اضدداد مد       را «را» کاربرد یاد  فارس

اسد    "یدرختد "و  "یند یزم"از آ  رو نادرسدت اسدت کده    نشداند   را یدرختد  ،د ید خر را ینیزم

توانندد سدازاار باشدند و بهتدر اسدت افتده       یدو بداه  نمد   نید معرفده و ا  ۀنشدان  "را"اند و نکره

 ."نشاند  یدرخت"، "د یخر ینیزم"شود: 

 :دیآیم« که»از قب   -داشته باشد رویاار جمله پ-پس از فاع  «را»

 «کرد  یسمپاش بود آهوده سن به که را اند  ۀمزرع»

 :افت دینبا و

 «کرد  یسمپاش را بود آهوده سن به که اند  مزرعه»

 حیصددر مفعددول بدده اسددت ممکددن کدده آنجددا تددا را« را»کددرد  یسددع دیددبا یطددور کلدد بدده

 : ییبگو ملال یبرا: نباشد دو نیا نیب یعبارت ای واژه و نوشت ترکینزد

 «کرد آغاز کشاورزا  از را چغندرقند دیخر دقن ۀکارخان»

 :شود افته اار و

)مفعددول  «ندرقندددغچ» نیبدد ،«کددرد آغدداز را کشدداورزا  از چغندرقنددد دیددخر قنددد، ۀکارخاندد»

 .کندیم دور تز  ییوایش ازکه جمله را  ردیایدو واژه قرار م« را»( و حیصر

 بردن رنج

برنددد یبدده کددار مدد to suffer یسددیانگل ۀواژ برابددر در مترجمددا  شددتریب را "بددرد  رنددج"

 ااددر نابجددا یعلمدد یهددادر مددتن ژهیددوچنددد بدده یو در مددوارداسددت درسددت  یکدده در مددوارد

از نماتدد رندج    درختدا  » افتده شدود   اادر . دهدد دسدت مدی  رود مفهومی غیدر منطقدی بده    کاربه
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 The trees suffer from یسددیترجمدده هفددظ بدده هفددظ عبددارت انگل   « برنددد یمدد

nematodes پزشدک اهید اباغددار و   نیبد  یمطلبد  نیاداه چند  چیهد  یاما در زبدا  فارسد   ،تاس 

درختدا  بده نماتدد    : »ندد یاوی. آنهدا مد  شدود مدی رد و بددل ن  گر،یکدد یبدا   پزشدکا  اهید ا نیب ای

 دید اوی، بلکده مد  «بدرد یرندج مد   یاداو مدن از تد  برفکد    » دیاویااه نم چی. دامدار ه«اندآهوده

 to یبهتدر آ  اسدت کده بدرا     یحداتت  نیدر چند «. سدت مبدتال شدده ا   یااو من به ت  برفک»

suffer باشد داشته یهمخوان یامحاوره زبا  انتخا  شود که با یمعاده. 

 هیرو

آنهددا  ماننددد و «هیددرویبدد یهددااقدددا » ،«هیددرویبدد یهددانددهیهز» ،«هیددرویبدد رشددد»

و  ،تددوا  بددا دقددت، کدداو  ۀشددیاند یمعنددا بدده - هیدددرسددت هسددتند چددو  رو ییهدداعبددارت

 .است معنادار بات یهاجمله در - ینگرژر 

 مانند: شود،دهبربه کار « رو » یبه جا «هیرو»اار خواهد بود نادرست اما

 «ستین سازاار شده شناخته اصول با مزارع یاریآب هیرو»
 

 یسالگ/سن

 :ستین درست...« یساهگ...سن...»عبارت 

 در یسداهگ  38 سدن  در 8913 لسدا  در ،یشناسد اهید ا ۀبرجسدت  اسدتاد  ،یثدابت  اهلل  ید حب دکتر»

 .«درااشت ایاستراه

 :شود حا  دیبا «یساهگ» ای «سن» واژه دو از یکی بات، ملال در

 در یسدداهگ 38 در 8913 سددال در ،یشناسدداهیددا ۀبرجسددت اسددتاد ،یثددابت اهلل  یددحب دکتددر»

 .«درااشت ایاستراه

 ای

 ایاسدتراه  در 38 سدن  در 8913 سدال  در ،یشناسد اهید ا ۀبرجسدت  اسدتاد  ،یثدابت  اهلل  یحب دکتر»

 .«درااشت
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 دنیپرس الؤس

 بدده. نادرسددت اسددت یعبددارت «د یپرسدد پرسددش» و اسددت «پرسددش» یمعنددا بدده الؤسدد

 یاهؤسدد شددما از خددواه  یمدد» یجددا بدده. «د یپرسدد» ،«کددرد  الؤسدد»: افددت دیددبا آ  یجددا

 یدر مطبوعدات بده فراواند    و هدا و ید زیتلو و وید راد در پدروا یبد  و)نادرسدت اسدت    کده  «بپرس 

 یمطلبد  شدما  از خدواه  یمد » ،«بکدن   یاهؤسد  شدما  از خدواه   یم»  :افت دیبا(، شودمیافته 

 .نهایا مانند و ،«بگاار  ا یم در شما با را پرسش نیا خواه یم» ای ،«بپرس 

 نثؤم صفت

 جمدع » اید  موند   موصدو   اادر  یعند ی. کندد یمد  مطابقدت  موصو  با صفت یعرب زبا  در

 .ردیایم  ینتاً «ت» آ  صفت باشد، «جاندار ریغ

 وهیشد  نید ا یاز زبدا  عربد   تید امدا بده تبع   ، یموند  نددار   ایموصو  ماکر  یزبا  فارس در

 صدفت  یریکدارا بده از  دید با ،باشدد  یاادر موصدو  واژه فارسد    ژهید وبرندد کده بده   یرا به کار م

 :نیبنابرا. شود یخوددار ن ؤم
 

 دیسیننو دیسیبنو

 محترمه یبانو محتر  یبانو

 مورخه ۀمنا مورخ ۀنام

 مختومه ۀپروند مختو  ۀپروند

 مدونه نیقوان مدو  نیقوان

 محترمه واهده محتر  ۀواهد

 

 ریید تغ یبدرا  یاهیتوصد  یحتد  نتدوا   دیشدا  کده  اندد افتداده آنچنا  جا  هاعبارتاز  یبعض اما

 .آ  مانند و ره،یمد نتیه ،هیریتحر نتیمقننه، ه ۀقو ه،یمجر ۀقو: آورد ا یم به آنها

 هیعلبر  /هیعل

بهتدر اسدت    نیکده نادرسدت اسدت بندابرا    « بدر او  ربد » یعند ی هید عل بر و «او بر» یعنی هیعل

 : یسیبنو
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 «خاستند پا به ملخ هجو  هیعل»

 : یسیننو و

 «خاستند پا به ملخ هجو  هیعل بر»

 یوصف عبارت

 خدورده،  زده،: اسدت  یمفعدوه  صدفت  صدورت  بده  آ  فعد   کده  اسدت  یعبارت یوصف عبارت

 نید ا ؛(اسدت  شدده  افتده   یتفصد  بده  بداره  نید ا در زین ک ی)در فص   ...افته، رده،ک شده، برده،

 هستند: یعبارت ها وصف

 «.شد خانه ۀروان و نهاده دو  بر را  یب کشاورز»

 «.افتاد  راه به خورده شا  بعد کرده استراحت یقدر بعدازظهر»

 «.ندیآیم رب یااران زمستا  مح  یجستجو در و کرده تر  را خسارت مح  تروها»

دارندد کده بهتدر و     دهید عق یبرخد . سدت ین یدر زبدا  افتدار   یوصدف  یهدا عبدارت  ندوع  نیا

 یآ  فعد  بده حاهدت صدرف     یحدا  شدود و بده جدا     یآ  است که صفت مفعدوه  تردرستبلکه 

 :نوشت اونه نیا است بهتر رااااشته شود. سه جمله بات 

 «.شد خانه ۀروان و نهاد دو  بر را  یب کشاورز»

 «.افتاد  راه به و ،خورد  شا  بعد کرد ، استراحت یقدر زظهربعدا»

حرکدت  بده  یاداران  زمسدتا   محد   یجسدتجو  در و کنندد یمد  تدر   را خسارت مح  تروها»

 «.ندیآیمدر

 گریکدد یکده چندد فعد  معطدو  بده       ییهدا مواقدع در جملده   یاشتباه کرد که بعض دینبا اما

 ،شدود مدی  حدا   نده یقر بده  آنهدا  در «بدود  » نیمعد  فعد   باشدند  دیبع ای ینقل یماضۀ غیصبه 

 :ستندین یوصف قتیاما در حق دینمایم یکه در ظاهر عبارت وصف

 «.است دهیپاش بار و کرده شخ  را نیزم کشاورز»

حدا  شدده    نده یبده قر « کدرده » ۀبعدد از واژ « اسدت » ۀواژ راید ز اسدت  درسدت  عبارت نیا

 طور بوده است: نیاست. در واقع جمله ا

 «.است دهیپاش بار و است کرده شخ  را نیزم کشاورز»

 .شودیماول حا  « است»طبق قاعده  که

 «است دهیخشک و شده مبتال نماتد به درخت»
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 :شود افته اار اما. حا  شده است نهیبه قر "شده "بعد از  "است" رایز است درست

 «افتاد و شده مبتال نماتد به درخت»

 ت:اف دیآ  با یو به جا وایناش است یاجمله

 «افتاد و شد مبتال نماتد به درخت»

 عدم

و منطددق  یواژه ااددر در مباحدد  فلسددف نیددا .اسددت ینددابود و یسددتین یمعنددا بدده «عددد »

 یعلمد  یهدا از جملده در مدتن   گدر یدر مدوارد د  .دهدد یخدا  خدود را مد    یکاربرد دارد و معندا 

 :ندیآ  بنش یبه جا گرید یهاواژه ایتواند حا  شود یم
 

 دیسیبنو یجا به

 ییناآشنا ییآشنا عد 

 یناآااه یآااه عد 

 بود  ناممکن امکا  عد 

 نپرداختن پرداخت عد 

 بود  نابرابر یتساو عد 

 نکرد  تجاوز تعرض عد 

 ییدارا یکم ثروت عد 

 بود  حرکت یب حرکت عد 

 یذوق یب ذوق عد 

 رشد نداشتن رشد عد 

 بود  ناباه  بلو  عد 

 یناتوان قدرت عد 

 نبود  جودو عد 

 بود  سواد یب سواد عد 

 بود  نادرست صحت عد 
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 بازدارنده یهافعل

 مانندد  :کنندد  یمد  زید پره و مندع،  ،ینهد  بدر  دتهدت  کده  هسدتند  ییآنهدا  بازدارنده یهافع 

 از کید  هدر . کدرد   غددغن  بازداشدتن،  کدرد ،  یریجلدوا  کدرد ،  ینهد  کرد ، منع شد ، مانع

 ی. بدرا یملبدت باشدد و نده منفد     دید آ  با روید شدود، جملده پ  واقدع   هیپا ۀجمل در اار هافع  نیا

 ملال:

 «.کنند مصر  ت.د.د کشاورزا  که( کرد غدغن ای) کرد ینه مروج»

 مصددر  ت.د.د کشدداورزا  کدده( کددرد غدددغن ایدد) کددرد ینهدد مددروج» شددود افتدده ااددر و

)کده   کنندد )خطرندا ( را مصدر     مداده  نید ا دید با کشداورزا   کده  اسدت  آ  مفهدو   به «نکنند

 (.است یاصل نظر خال  یروشنبه

 یمتوال یهافعل

 :مانند دیآیم ه  سر پشت فع  چند ای دو ،جمله ا یپا در که شودمی دهید یااه

  یتشددک هسدتند  رازیشدد دانشدگاه  اسددتاد آنهدا  از نفددر دو کده  نفددر، هفدت  از شدداراتتان یشدورا »

 «.شودمی

 هید پا و یاصدل   فعد   ید ترت بده  کده  «شدود مدی   یتشدک » و «هسدتند » کده  اسدت  آ  بهتر

 فعد   مدوارد  اونده  نید ا در. ردید ا قدرار  خدود   یجدا  در کید  هدر  و باشدند  دور ه  از ،هستند

 :دیآیم در صورت نیا به جمله و شودمی منتق  موصول «که» از قب  یاصل

 رازیشد  دانشدگاه  اسدتاد  آنهدا  از نفدر  دو کده  شدود مدی   یتشدک  نفدر  هفدت  از انتشدارات  یشورا»

 «.هستند

 الذکر فوق

 آ  یجدا  بده  کده  دارندد  اعتقداد  یفارسد  اد  بزرادا   و دانندد یمد  نادرسدت  را  ید ترک نیا

 .شود افته.... و «افته شیپ» «شده ادی» دیبا
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 قابل ری/غقابل

 اندد کدرده  ترجمده  «قابد  » بده  یفارسد  در را یسد یانگل و فرانسده  یهادر زبا  able پسوند

« قابدد  ریددغ» (in-able,im-able.un-able) هدداشددوندیپ یبعضدد شددد  افددزوده بددا و

 یبدا یز یهدا واژهبهتدر اسدت    حیفصد  یامدا در فارسد   ،سدت یکنند که اهبته نادرسدت ن یترجمه م

 شود. دهیآنها براز یبه جا گرید

 

 دیسیبنو یجا به

 ریناپاچاره /رینااز اجتنا  قاب  ریغ

 ریچشمگ /توجهجاه  /یدنید مالحظهقاب   /توجه قاب 

 ینکردن ریی/تغیرکردنییتغ رییتغ قاب ریغ /رییتغ قاب 

 ریرناپایی/تغریرپاییتغ رییتغ قاب ریغ /قاب  تغییر

 یفزودنی/نیافزودن افزود  قاب ریغ /قاب  افزود 

 ی/ناافتنیافتن افتن قاب ریغ /قاب  افتن

 ی/ناستودنیستودن ستود  قاب ریغ /قاب  ستود 

 ریناپا/تحم ریپاتحم  تحم  قاب ریغ /قاب  تحم 

 ریناپا/استر ریپااستر  ر است قاب ریغ /استر قاب  

 ریناپا/درما ریپادرما  درما  قاب ریغ /قاب  درما 

 گزاردن و گذاشتن

 یمعنددا بدده( شددود نوشددته «ازاشددتن» دیددنبا و اسددت صددورت نیهمدد بدده)کدده  «اااشددتن»

 ژهوا نید ا ؛«اااشدت  نیزمد  بدر  را تفندگ » مدلالً  اسدت؛  مشدهود  و یند یع طدور  به «داد  قرار»

 یکسدد قانونگدداار. هسددت زیددن «کددرد  سیسددثت» ،«کددرد  وضددع» ،«قددرارداد » مفهددو  بدده

 .«کندیم وضع قانو » که است

)کده  « ادزارد  »امدا   .«کندد یمد  سیسد ثت» «نهدد یمد  ا ید بن»است کده   یکس «انگااریبن»

 «آورد  جدا  بده » یمعندا  بده  یکد ی (،اسدت  غلدط  «اداارد  » و اسدت  درسدت  صورت نیهم به

 :نیبنابرا. است «گرید زبا  به یزبان از برارداند » یمعنا به یگرید و «کرد  ادا» ای
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 دیسیننو دیسیبنو

 قانونگزار قانونگاار

 ازار هیسرما ااار هیسرما

 بدعتگزار بدعتگاار

 انگزاریبن انگااریبن

 نمازااار نمازازار

 ااار وا  ازار وا 

 ااار جمع ازار جمع

 ااار خراج ازار خراج

 پاسگاارس سپاسگزار

 شکرااار شکرازار

 کارااار کارازار

 خدمتگاار خدمتگزار

 دنیگرد

 نید ا سدنداا  ینو از یاریبسد . اسدت  «کدرد   ادرد  » و «د ید چرخ» یمعندا  بده  واژه نیا

 یجدا  بده  واژه نید ا از اسدتفاده  در اسدت  بهتدر   کده  رندد یایمد  کدار  به «شد » یجا به را واژه

 .کرد زیپره «شد »
 

 شود هگفت است بهتر یجا به

 شد آهوده دیارد آهوده

 شد شا یپر دیارد شا یپر

 استهشد یاریآب استهدیارد یاریآب

 شد  مفتخر د یارد مفتخر

 دوشیم اضافه ارددیم اضافه

 شد ریپ راشتیپ

 

 .گرید های یترک یاریبس و
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 است ذکر به الزم

 یادآورید  بده  ز ت» اسدت،  تداکر  بده  «تز » مانندد  آ  مشدابه  یهدا عبدارت  و عبدارت  نیا

 تز » بدددین معنددا کدده ؛دارد یآ  اشددتباه دسددتور ریو نظددا ،«اسددت حیتوضدد بدده تز » ،«اسددت

تز  اسدت  »، «اسدت افتده شدود    تز » تدوا  افدت  یمد  .ردید اینمد  «به» ۀاضاف حر  «بود 

 ضدرورت  هدا عبدارت  ندوع  نید انوشدتن   اید  افدتن مدوارد   یاریو... هر چند در بس ،«ده  حیتوض

 .زندینم متن اص  به یبیآس آنها د کر حا  و ندارد

 هیعلمبارزه  /با مبارزه

 را «هیددعل» ۀواژ افددتن ،مبددارزه و ماننددد آ  باشددد کددار،یصددحبت بددر سددر جنددگ، پ یوقتدد

 دانند.یدرست نم زبانا یفارس از یبرخ

 هید عل جندگ »، «خداردار  کدر   بدا  مبدارزه »  یسد یبنو اسدت  بهتدر  را «خداردار  کر  هیعل مبارزه»

 .«یقحط با جنگ» شود افته است بهتر «یقحط

 /معدودمتعدد

انگشددت » ،«انددد » یعنددیمعدددود  ؛«مختلددف» ایدد ،«اریبسدد» ،«فددراوا » یعنددی «متعدددد»

 بجا به کار روند. دیدو متضاد ه  هستند و با نیهحاظ ا نیو از ا «زیناچ» ،«شمار

 دهیاف دی/مفثمر مثمر

 یعند ی ملمدر  .کدرد  زید پره آنهدا  یریکدارا هبد  از دید با و ندد یاویم «حیقب حشر» را اهفاظ نیا

آنهددا:  نیجانشدد یهدداواژهمعناسددت. یکدده بدد« ثمددر ۀثمردهنددد» یعنددی ثمددر ملمددر و ثمردهنددده

 ،«هددوا یددۀتهو» ،«دهیددفا دیددمف» ،«یلددقب ۀسددابق» اسددت. «دیددو مف ،سددودبخش، ثمددربخش»

 .دارند را حک  نیهم... و ،«هرمُ به ممهور»
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 مربوطه

بده   زید مداکر ن  یعربد  ۀواژ بدا  را آ  یفارسد  در اامد  اسدت  ند  ؤم صدفت  یعربد  در واژه نیا

 نید ا یریکدارا  بده  از ریندااز  اادر  .«مربوطده  سیید ر» مانندد  ،برندد کده نادرسدت اسدت    یکار م

 .«مربوطه» نه شود نوشته «مربوط» است بهتر  یباش هفظ

 مرهم

 غلدط  کده  سدند ینو یمد  «مدرح  » را آ  یبعضد . اسدت  درسدت  صدورت  نیهمد  به «مره »

 .است

 /مسطورمستور

 نوشددته» یعنددی «مسددطور» و «دهیپوشدد» یعنددی «مسددتور» .اسددت درسددت واژه دو هددر

 .رود کار به خود یجا در دیبا کی هر که «آمده بات سطر در» ای «شده

 فاعل با فعلت مطابق

 :احتدرا   یبدرا  یاداه )جدز   شدود مدی  آورده مفدرد  فعد   شده یهم مفدرد  فاعد   با ،یفارس در

 :شودمی عم  قیطر دو به باشد معج فاع  اار اما...« افتند سیرئ یآقا»

 بده  را مراتدع  اوسدفندا  » مانندد  شدود مدی  آورده جمدع  هد   فعد   باشدد  جانددار  فاع اار  -اهف

 «کشاندند ینابود

 نشدا   هدا یبررسد » شدود مدی  آورده مفدرد  معمدوتً  فعد   باشدد  جانددار رید غ جمع فاع اار  - 

 آورده جمددع آ  فعدد  شددود، دمانند  جاندددار بدده جانددار  ریددغ جمددع فاعدد  اادر  امددا؛ ...«دهدددیمد 

 :شودمی
 «.ااارندیم ریتثث اهیا رشد بر هاهورمو »

 «.شدقراردادهاتاق  یدر دما یشیآزما یهانمونه»

 «.شدند ینگهدار اتاق یدما در یشیآزما یهانمونه»

 رودیمد  کدار  بده  زید ن انسدا   مدورد  در «داشدتن نگده »: آنهاسدت  یهدا فع  در دو نیا تفاوت

 «.هن قرارداد  یوه
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 دارنددد، محدددود عمددر زنددد،یمدد زنددگمرطددو   یهدداطیمحدد در اسددت، اددرا  آتتنیماشدد»

 «.شوندیفرسوده م زود نشود دقت آنها ینگهدار در وااراست،  ریاوقت راتشا یتعم

 .جمع فع  ه  و استرفته کار به مفرد فع  ه  جا یب فاع  یبرا بات یهاجمله در

 اید از جانددار   اعد   ،جمدع  فاعد   بدا  کده  اسدت  نید ا قاعدده  یسد یانگل زبدا   در یکل طور به

 دهندد  صیتشدخ  چنانچده  یفارسد  مترجمدا  و  سدنداا  ینو. شدود مدی جمدع آورده   فع  ،جا یب

 جانددار  رید غ جمدع  فاعد   بدا  اسدت  بهتدر  ،ابهدا   از یریجلدوا  یبدرا  اید  یعلم دقت هحاظ از که

 .رندیبگ دهیناد را یفارس زبا  قاعده توانندیم شود آورده جمع فع 

 نی/ظنمظنون

 یبدددامان مددورد کدده اسددت یکسدد یمعنددا بدده دو هددر و اندددمتددراد  یعربدد در واژه دو نید ا

 آ  یجدا  بده  و اسدت  ینادرسدت  جملده  «مظندون   او بده  مدن » :شدود  نوشدته  اار نیبنابرا. است

 .«بدامان  او به من» :شود افته دیبا
 یفارسد  کده در  شدود مدی بدرد، ظندو  افتده    یامدا  بدد مد    یگدر یکه بر د یکس یعرب در

 .ندارد کاربرد

 به یمعتن

را تلفدظ   «ع» ،نوشدتن  در یاداه  و محداوره  در. اسدت  «اعتندا  قابد  » اید  «مه » یمعنا به

. اسددت نادرسددت کدده رودیمددبدده کددار « بدده یمتندد»و بدده صددورت  سددندینوینمدد ایددکننددد ینمدد

 نده  اسدت  درسدت  «یبهد  یمعتند » نیبندابرا  و اسدت  ملفدوظ  «بده  یمعتن» یانیپا «ه» :حی)توض

 (.«یابه ینمعت»

 مالط

 «مدالت » صدورت  بده  آ  نوشدتن  و اسدت ( آهدک  و)ماسده   یسداختمان  مصاهح از یمخلوط

 .ستین درست
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 باشدیم

 بزراددا  زبددا  از یاریبسدد عددالوهبدده و رودینمدد کددار بدده یمحاورهددا زبددا  در واژه نیددا

 .شود نوشته «است» آ  یجا به است بهتر. دانندینم درسترا  آ  کاربرد یفارس

 ونیلی/ماردیلیم

 صددورت بدده آنهددا نوشددتن امددا. سددندینویمدد «و یددمل»و  «اردیددمل» یادداه را واژه دو نیددا

 .است تردرست رو نیا از و ترکینزد یاصل تلفظ به «و یلیم»و  «اردیلیم»

 /نهارناهار

 «روز» یمعندا  بده  و یعربد  «نهدار ». شدود مدی  خدورده  مدروز ین در کده  است ییغاا «ناهار»

 .نوشت گریکدی یجا به  تواینم را دو نیا. است

 نرخ

آ  را کده   یاسدت. اداه  « بدازار  جید کدات در منطقده را   یبهدا » یبده معندا   یفارس ۀواژ نیا

 کدده برندددیمدد کددار بدده ییهدداجملدده و عبددارات در اسددت یسددیانگل ""rate یاز معناهددا یکددی

 .است شدهداده شتریب حاتیتوض ک،یدر فص   .ندارد «کات یبها» با یارتباط

 

 نوشت دیبا یجا به

 یریادای سرعت یریادای نرخ

 یکاریب زا یم یکاریب نرخ

 تیجمع شیافزا/سرعت تیجمع شیافزا درصد تیجمع شیافزا نرخ

 محصول دیتوه مقدار محصول دیتوه نرخ

 خا  شیفرسا شدت خا  شیفرسا نرخ

 متغیر )مقدار( سامانۀ میزا  سامانۀ نرخ متغیر
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 نظر نقطه

 از یبرخدد و اسددت یسددیانگل "point of view" فددظه بدده هفددظ ترجمدده عبددارت نیددا

 آ  یجدا  بده  ندد یاویمد  و دانندد ینمد  درسدت  را عبدارت  نید ا برد  کار به یفارس زبا  بزراا 

 .برد کار به را «دااهید» یفارس ۀواژ دیبا

 نمودن

 ،نمونده  یبدرا . برندد یمد  کدار  بده  «کدرد  » یجدا  بده  اسدترده  شدک   به امروز را فع  نیا

 زبدا   بزرادا   از یاریبسد (. «راسدت یپ» اید  «کدرد  هدرس » ی)بده جدا   «ودنمد  سردهَ را درخت»

 یادهید عق نیچند  یبرخد  و دانندد یمد  نادرسدت  «کدرد  » یجدا  بده  را «نمدود  » کاربرد یفارس

رود و یبده کدار نمد    «کدرد  » یجدا  بده  «نمدود  » یافتدار  زبدا   در نکده یا بده  نظر اما. ندارند

بده   تدا حدد ممکدن    ینوشدتار  زبدا   هکد  اسدت  آ  بهتدر  زید ن یبازاو کرد  مطاهد  علمد   یبرا

 ازآ  اسددت کدده  تددردرسددت یعلمددهددای مددتندر  رو نیددا ازباشددد،  تددرکیددنزد یزبددا  افتددار

 .شود یخوددار «کرد » یجا به «نمود » نوشتن

 .است درست "کرد عرضه " یجا به ای "داد نشا  " یجا به "نمود "

 معناهم یهاواژه

 «کنندیم تحم  را صولمح دیتوه دشوار و سخت طیشرا کشاورزا »

از آنهدا   یکد یتنهدا   حیفصد  یاهسدتند و در نوشدته   امعند  هد   «دشدوار » و «سخت» ۀواژ دو

 حفدظ  آسدا ،  و سده   ،یضدرور  و تز  ت،ید تهن و کید تبر: یبدرا را  قاعدده  نی. همد دید ایب دیبا

 .کاربردبه دیبا نهایمانند ا و ،ینگهدار و

 وهله

 بددا آ  نوشدتن . اسددت درسدت  صددورت نیهمد  بده  و «دفعدده» ،«بدار » ،«نوبددت» یمعندا  بده 

 .است نادرست)وحله(  «ح»
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 کیهر/هرکدام

 زید ن "هرکددا  " و کددس؟  چده  ز؟،ید چ چده  چده؟،  یمعندا  بده  اسدت  یپرسش ادات از "کدا "

 ز؟،یددهرچ هرچدده؟، تواندددیمدد( اسددت و یاسددتفهام) یپرسشددحاهددت  بدده معناهددا نیددا تدبَددع بدده

 .هرکدس ز،یهرچ ک،یهر: شود نوشته آنها یجابه است بهتر .باشد هرکدس؟

 مجله چا  کرد؟ ۀشمار نیدر ا توا یم را مقاهه کدا  :ملال

 است؟ مناس  تراکتور نیا با زد شخ  یبرا هاااوآهن نیا از کی کدا 

 کی چی/هکی هر

از بزراددا   یاریباشدد، بسد   «کید  چیهد » اید  «کید هر» یاجملده  هیمسدنداه  اید  فاعد   اادر 

 مفدرد باشدد:   دید با زید دانندد و معتقدندد کده فعد  ن    یمد آورد  فعد  جمدع را غلدط     ،یفارس زبا 
 ،یزراعد  تنداو   تید رعا بدا » ،«نماندد  مصدو   سدرما   یآسد  از منطقده  یهدا بدا   از کید  چیه»

 .«کندینم دایپ ییایمیش کود به ازین هانیزم قطعات از کی چیه
 ،یسددعد جملدده)از  یفارسدد اد  بزراددا  مطاهدد  در یحتدد یو ادداه یدر زبددا  افتددار امددا

 را جمدع  فعد   آورد  یبرخد  اسداس  نیهمد  بدر  و شدود مدی  دهید د موضدوع  نیا خال ( الستا 

 .دانندینم نادرست یمواقع نیچن در

 مربدوط  فعد   دارد امکدا   کده  آنجدا  تدا  اسدت  بهتدر   ییبگدو  نکهیا جز ستین یراه نیبنابرا

 .شود نوشته مفرد صورت به «کی چیه» ای «کیهر»( هیمسنداه ای) فاع  به

 .دادند ارائه کنگره به را خود یهاپژوهش جینتا پژوهشگرا 

 .داد ارائه کنگره به را خود یهاپژوهش جینتا کی هر پژوهشگرا ،

 با/همراه همراه

 .است درست صورت دو هر

 کی

 از یاریبسدد ریدداخ یهدداسددال در امددا اسددت شددمار  یبددرا یفارسدد زبددا  در واژه نیددا

 یکلد  یامدر  ا ید ب یبلکده بدرا   شدمار   یرا نده بدرا   «کید » ،مترجمدا   ژهیو به و سنداا ینو
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 اااشددته یسددیانگل aدر برابددر  شدددهترجمدده یهددادر مددتن شددتریب «کیدد» برنددد؛یمدد کددار بدده

 داشددته هیسددرما دیددبا کشدداورز کیدد» .دارد را یفارسدد زبددا  ۀنکددر "ی"کدده حاهددت  شددودیمدد

 اید  «ود»کده   شدود  اسدتنباط  طدور  نید ا اسدت  ممکدن  راید ز اسدت  نادرسدت  جملده  نید ا «باشد

 .ندارند هیسرما به ازین کشاورز «چند»

  ینکدره تبدد   «ی»بده   دید دهدد با یشدمار  نمد   یکده معندا   ییجدا  در را «کی» ،نیبنابرا

 «هدر » ملد   گدر ید یحرفد  تدوا  یمد آ   یبده جدا   جاهدا  یلد یخ در کدرد؛  حدا   یکل طوربه ای

 :اااشت

 «.باشد داشته هیسرما دیبا کشاورز»

 «.باشد داشته هیسرما دیبا کشاورز هر»

 «.برد بات را خود داتیتوه جانبه همه تال  کی با شاورزک» :یجا به و
 «.برد بات را خود داتیتوه جانبه همه یتالش با کشاورز» :شود افته دیبا



 

 

 

 

 چهارم فصل

 یسجاوند یهانشانه و یگذارنشانه

 

 هدا واژه از ییهدا دسدته  اید  هدا واژه نیبد  یدسدتور  ارتبداط  داد  نشدا   یبرا افتن، سخن در

 اید  وقدف  بده  جملده،  هدر  مختلدف  یاجدزا  اید  مختلدف  یهدا جملده  نیب روابط د کر مشخص و

خدا  از واژه   یبخشد  بدر  اید  دهندد، مدی  ریید تغرا  کدال   هحدن  ای شوند،ی کوتاه متوس  میمکل

را  آنهدا  کده  شدود یمد  حاصد   ییهدا نشدانه مقصدود بدا    نید ا ی. در زبدا  نوشدتار  کنندد می هیتک

 یروشدن کدرد  روابدط اجدزا     یعند ی ،هدا نشدانه  نید ا کداربرد . دیند وایمد  یسدجاوند  یهانشانه

کندد.  یفهد  مطاهد  را آسدا  مد     جده یو در نت  مختلف هر جمله، به طور قطدع درسدت خواندد   

 کداربرد  اید  یسدجاوند  یهدا نشدانه  کداربرد  در افدراط  شدود:  دید کثجا تز  اسدت کده ت   نیدر هم

 یجاوندسدد یهددادر کدداربرد نشددانه ،گددرید یسددخنبدده .دارد معکددوس ۀجددینت آنهددا ینابجددا

 و بجدا  دید با کندد یمد  داید کده اسدتفاده از آنهدا ضدرورت پ     زید ن یامسا  ارجح است و در مدوارد 

 .روند کاربه درست

 یفارسدد یهددانوشددته از یاریبسدد در. دارد تددا  رواج یادداارنقطدده ،یخددارج یهددازبددا  در

بدا    نید ا در مشدخص  یاقاعدده  تداکنو   امدا  روندد یمد  کدار  بده  یسدجاوند  یهدا نشانهبرخی 

 اسدت  شدده  دهید د و اسدت  طیتفدر  اید  افدراط  دسدتخو   هدا نشانه نیا کاربردنشده است. وضع 
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 پدروا  یبد  باشدند  داشدته  یآاداه  هدا نشدانه  نید ا یمعناهدا  از آنکده یبد  سدنداا  ینو از یبعض که

 .رندیایم کار به را آنها

 

 نام نشانه

 (کوتاه وقف)نشانه  راولیو ،

 (طسمتو وقف ۀنشانسِمای کوهو ، ) راولیونقطه ؛

 (کام  وقف)نشانه  نقطه .

 نقطه دو :

 قول نق  نشانه ...«»

 تعج  نشانه !

 استفها  نشانه ؟

 پرانتز )(

 کروشه ای قال    [

 نقطه سه ...

 «،» رگولیو

 جددا  یبدرا  و اسدت  کوتداه  یمکلد  اید  وقدف  ۀنشدان ( «،» یفارس در و «,» یسیانگل در) -

 آسدا   و تدر درسدت  خواندد ِ  منظدور  بده  هدا حدر   اید  اعدداد،  ،هدا واژه از یبعضد  کرد 

  گددرید ۀنشددان هددر از شدتر یب راددولیو. رودیمدد کدار  بدده جملدده یمعندا  ایدد فهدد  کدرد  

 یعلمد   یمفداه  در آ  از نابجدا  ۀاسدتفاد  کده  شدود یمد  دید کثت هد   بداز  و رودیم کاربه

 (.استشده داده نشا  12ۀصفح در آ  نمونه کی که) است خطرنا  اریبس

 کده  باشدد  وجدود  دید ترد یمدوارد  در اادر  امدا  ،رودیمد  کدار  بده  رید ز یهدا حاهت در راولیو

 یمعندا  فهد   اادر »: ارفدت  کدار  بده  دید با را سداده  قاعدده  نید ا نده،  اید  اسدت  تز  راولیو ایآ

 از ایدد داد ریید تغ دید با را جملده  سداختار  اسدت،  جملدده آ  مکدرر  قرائدت  مسدتلز   جملده  یظداهر 

 .«کرد استفاده -...-خط دو ای ) ( پرانتز از مشخص طور به و گرید یهانشانه

 کدار  بده  راسدت یضم اید  اسد   نینشد هد   کده  یعبارت ای واژه کرد  مجزا یبرا راولیو -

 :رودیم
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 خددا  در را هددوا تددروژ ین بددهیمعتندد یمقدددار سددال هددر آسدداها، پرواندده ۀخددانواد از ونجدده،ی»

 «.کندیم تیتلب

 :باشند واحد یوردست نوع از که هاواژه از یارشته یاعضا از کی هر ازبعد  -

 گددرید اقسددا  و مرکبددات، خرمددا، ،یزیجدداه محصددوتت ذرت، جددو، انددد ، فددارس اسددتا  در»

 «.دیآیم دست به یکشاورز محصوتت

 بدده آبدداده یمرکددز بخددش در واقددع آبددادیعلدد و آبدداد،جنددت آبدداد،تیددعنا قنددات چهددار یآبددده»

 «.است هیثان بر تریه 2 و ،84 ،83  یترت

 شدتر یب حیتوضد ) اسدت  شدده  اااشدته  رادول یو زید ن یانید پا «و»از  شیپد  کده  دینیبیم نجایا در

 .(44صفحه در

 :منادا از بعد -

 «.دیده نجات ینابود از را کشور مراتع و هاجنگ  جمهور، سییر یآقا»

 بددا جفددت هددر ندددیایب جفددت، جفددت ه،یددهمپا ایدد ،یدسددتور نددوع کیدد از ییهدداواژههرادداه -

 :شودمی جدا راولیو

 از شیپدد: حی)توضدد «.ااشددت یمدد ابددا یب در سددراردا  و نددات  تنهددا، و کددهی روز، و شدد »

 .(است نشده اااشته «و» «سراردا  و نات  ،یعنی جفت نیآخر

 :جمله اول در یدیق عبارت ای واژه ازبعد  -

 مطمدنن  را ید ا مانندد  خشدک  یکشدور  در یبارنددا  مطلدو   پدراکنش  به توا ینم عالوه، به»

 .«بود

 :ینشان ای خیتار یجدا کرد  اجزا یبرا -

 «8942 خرداد، دو  و ستیب دوشنبه،»

 «را یا راز،یش حافظ، ابا یخ ،48 ۀشمار»

جززآ چه زز  در گززا  د، زز  اززد، اوزز ،ادد ام ارددززگر در مززگارد در ززد ه ززآ راا  دارد  زز  

علمززی اوززد ا در ارازززا ام ه ززد چهرززا  ززگددارغ  هززاغ ر ززدطززگر مومززگر در مزز  گزز 

 .اگدمی

 آورده یانموندده نجددایا در ،یعلمدد  یمفدداه درسددت انتقددال در ولراددیو تیدداهم هحدداظ بدده

 چا  شده است: یدانشگاه یهااز کتا  یکیدر  که شودمی
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 دیاسدد و نیآرجندد ژهیددو هبدد مختلددف، ینددهیآم یدهایاسدد از یادیددز مقدددار تابسددتا ،... در»

 ...«شوندمی رهیذخ شهیر یهابافت در نشاسته، و کیتریس

 و دیاسد  کیتریسد  و نیآرجند  کده  اسدت  آ  یمعندا  بده  رادول یو ود نید ا بود  با جمله نیا

 ۀشددیر یهددابافددت در تابسددتا  در و هسددتند( نددهیآم یدهایاسدد ایدد) دهاینواسددیآم جددزء نشاسددته

و نشاسدته   دیاسد  کیتریسد  یکده از هحداظ علمد   یحداه . درشدوند مدی  رهید ذخ ادیمقدار ز به[ اهیا 

 راددولیو یجددا  یددترت نی. بددددهاسددتیسنوایاز آم نیو تنهددا آرجندد سددتندین دهاینواسددیجددزء آم

 نیااددر جملدده را بددد سددندهیاسددت. نو «نیآرجندد»از بلکدده بعددد  سددتین« نشاسددته»دو  بعددد از 

 نوشت:یاونه م

 دیاسد  کیتریسد  و (نیآرجند  ژهید و بده  )مختلدف  یدهاینواسد یآم از یادید ز مقددار  تابستا ،... در»

 ۀجملد  در واضدح  نقدص  یادید ز حددود  تدا ،  ...«شدود مدی  رهید ذخ شده یر یهابافت در نشاسته و

 یعبددارت آخددر را بدداز هدد  دسددتکار نیمجددر  همدد راسددتاریامددا و .کددردیمدد برطددر  را یاصددل

 نادرسدت  یهدا رید تعب از تدا  دهدد یمد  ریید تغ را نشاسدته  و دیاسد  کیتریسد  یجدا  یعند یکندد،  یم

 :شدیم نوشته دیبا صورت نیا به سرانجا  عبارت نیا. کند یریجلوا زین یبعد یاحتماه

مختلددف، بدده  یدهاینواسددیآم زیددو ن نشاسددته و دیاسدد کیتریسدد یادیددز مقدددار تابسددتا ، ...در»

 ...«شودمی رهیذخ شهیر یهاتدر باف ن،یآرجن ژهیو

 حسد   بدر  خدود  کده  واژه دو نیبد  آ  افدزود   اید  رادول یو حد از شیب کاربرد از است بهتر

 کتددا  همددا  از جملدده نیددا شددود؛ یخددوددار ،شددودمددی جددادیا یمکلدد رینددااز تلفظشددا  نددوع

 :است شده دهیبراز یدانشگاه

 هنگدا   بده  آنهدا  از یادید ز مقددار  و بدوده  حسداس  ندور  بده  نسدبت  ک،یفوه دیاس و نیبوفالویر»

 «.رودیم نیب از وه،یم یریاآ 

 در یریید تغ چیهد  بودندد ینمد  آنهدا  اادر  راید ز ،هسدتند  یاضداف  رادول یو دو هر جمله نیا در

 «اندد » دید با و اسدت  نادرسدت  زید ن «و بدوده » کده   ی)بگدار  .شدد ینمد  داید پ جمله یعلم مفهو 

 (.شود نوشته

 یعبددارت کددرد  جدددا ،یعلمدد یهددامددتن در راددولیو اسددتعمال مددوارد نیمهمتددر از یکددی

  .است آ  به وابستهاما -یاصل موضوع از جدا یموضوع کرد  زیمتما و جمله در مستق 
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 :ملالً

 اه،یددا نیددا اهعمدد عکددس عددتیطب و تنددوع واسددطه بدده تددا ، یزدادد بددرق  یآسدد صیتشددخ»

 .«است مشک 

 بدده مطلد   فهد   در یاشدکاه  شدود  برداشدته  راددولیو دو ا ید م عبدارت  اادر  جملده  نید ا در

 رادول یو دو ا ید م عبدارت .« اسدت  مشدک   تدا   یزداد  بدرق   یآسد  صیتشخ» دیآینم وجود

 اادر  و کندد یمد  ا ید ب را صیتشدخ  نید ا بدود   مشدک    ید ده کده  است یمستقل مطل  واقع در

 برسدد  یاجده ینت بده  تدا  کندد  صدر   را یشدتر یب وقدت  دید با خوانندده  شدوند  برداشته هاراولیو

 یگدر ید مطلد  اسدت   ممکدن قرائدت   ۀویشد  حسد   بدر  بسدا  چده  و است نویسنده نظرمورد که

 .برسد ذهنش به

 یسجاوند یها نشانه گرید

 ؛() یا سِمای کولون رگولیو نقطه

 یهدا . در مدتن شدود یمد  ولراد یو یبدرا  آنچده از  تدر یطدوتن اسدت   یمکلد  اید وقف  ۀنشان

 ۀجملد  بدا مدرتبط   اریجددا امدا بسد   آ  رود کده مطاهد    یبده کدار مد    ییهدا در جمله شتریب یعلم

 :است یبعد ای یقبل

 و خددانواده 822 راسددته، 41 شددام  پرنددداا  انددد؛دارا مهددره جددزء پسددتاندارا  و پرنددداا »

 مددو  هددا،خفددا  ،جونددداا  جددزء اوندده 9422 پسددتاندار، اوندده 4822 از انددد؛ اوندده 1122

 .«هستند راسوها ای کورها،

 :هستند راولیو بر مشتم  خود که ییهاجمله در

 آ  از روسددتاها از محدددود یتعددداد در کدده ل ،یفدد از اسددت عبددارت جیتددرو یآموزشدد وسددائ »

 اسددتفاده آنهدا  از ا ییروسدتا  از یکمد  تعددداد کده  بدوهتن  و ،بروشدور  کتابچدده، ؛شدود مدی  اسدتفاده 

 «.یسخنران جلسات یربرازا و کنند؛یم

 ):( نقطه دو

 :ملال یبرا ،رودیم کاربه  یمستق قول نق  از شیپ -

 .«زنندیم  یج به را ما زحمات جینتا هاواسطه» :افت کشاورز
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 :است شده ذکر شتریپ آنچه دییثت ای ا یب در یاضاف یحیآورد  توض یبرا -

 عوامد   ییکدارا  تیریمدد  دو بد : دارد یاساسد  نقدش  تیریمدد  کدار،  و کشدت  از مرحله هر در»

 «.دیآیم نییپا دیتوه

 ).( نقطه

اااشددته  ییانشددا ایدد یخبددر ۀجملدد هددر ا یددپا در و اسددت کامدد  وقددف یبددرا نشددانه نیددا

چدارهز   یعند ی) نید دارورود: چ. یهد  بده کدار مد     یخدارج  یهدا واژه یسد ی. در مختصر نوشودمی

داسدازی مشخصدات منبدع    همچنین در نوشدتن فهرسدت مندابع نیدز از نقطده بدرای ج       (.نیدارو

 شود.استفاده می

 ...«»قول  نقل عالمت

کدده درسددت همددا    شددودمددیاااشددته  یپددارااراف ایدد ،عبددارت جملدده، ا یدداپ و آغدداز در

 باشد: ندهیاو یهاواژه

 ثدروت  و ابدد ی شیفرسدا  خدا   شدود مدی  باعد   ن،یزمد   یشد  جهت در شخ »...  :افت مروج

 .«رود ایدر به کشور

 !(تعجب ) ۀنشان

 کددارهددای شددگفتی، ندداراحتی، یددا یکدده خددورد  بدده در حاهددتدارد و  یهحندد ۀجنبدد شددتریب

 .شودمینشانه استفاده  نیک  از ا یلیخ یعلم یهادر متنرود؛ می

 )؟( استفهام ۀنشان

 ؟یکرد یاریآب :دیآیم یاستفهام ۀجمل هر از پس
 :شودمیاااشته ن  یمستقریغ سؤال؟( پس از استفها  ) ۀنشان

 «.است افتهی شیافزا اند  کشت ریز سطح ایآ که دیپرس من از»

 «.شودمی تما  جلسه موقع چه که افت »

  یمسددتق ریددغ طددوربدده سددؤال بددات کدده در آنهددا ۀجملدد دو ا یددپا دراسددتفها   ۀنشددان)اااشددتن 

 .(ستین درست ،مطرح شده



 

 

 

 

 

 پنجم فصل

 شیرایاز و سپ و شیپ ها،نوشته از ییهانمونه

 

 شیرایو از شیپ

 شیافددزا  یپتانسدد سدداق،کددج دیددجد ورزخددا  یتکنوهددوژ کدده دهدددیمدد نشددا  هدداتددهافی

 و دارد را شددده جددادیا کلوخدده کدداهش راهمدده بدده را یورزخددا  اتیددعمل در یشددرویپ سددرعت

 .شود بار بستر هیته زما  کاهش و یکار طیباع  بهبود شرا تواندیم

 

 شیرایو از پس

 سددرعت تواندددیمدد سدداقکددج دیددجد ورزخددا  دهدددیمدد نشددا  قیددتحق نیددا یهدداافتددهی

 بهبددود را یکددار طیشددرا دهددد،کدداهش را کلوخدده جددادیا بدداتبرد، یورزخددا  در را یشددرویپ

 .بکاهد بار بستر یۀته زما  مدت از و بخشد،

 

 پیش از ویرایش

 ااددر شددوند سدداخته تددر ید عیبدد و ثرترؤمدد بهتددر یروغنکددار یهدا دسددتگاه کدده یزمددان آ  تدا »

  ،یباشدد داشددته انتظددار نیماشدد از را آ  یمعمددوه یحتدد ایدد سیسددرو عمددر نیشددتریب  یبخددواه
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 انجدا   یخدوب  بده  سیسدرو  کدار  تدا  دید نما دقدت  کده  بدود  یمتکد  رانندده  شدخص  توجه به دیبا

 .«.ردیا

 شیرایو از پس

 اسددت تز  تددر یددعیبدد و ثرتر،ؤمدد بهتددر، یروغنکددار یهددادسددتگاه شددد  سدداخته از شیپدد»

 .«شود تریطوتن نیماش عمر تا کند نظارت دقت به نیماش یروغنکار بر راننده
 

 پیش از ویرایش

 یااوندده [!] 23/88/8934 خیتددار در مرودشددت آبدداد فددتح در چغندرقنددد ۀشددیر از ضددمناً»

 در رشددد و سددهیناجورر کرومتددر،یم 8/43×8/44 ابعدداد بدده دار یددپاپ و یاسددپورانژ بددا توفتددورایف

 داده صیتشددخ P.nicotianea Bresa de Haan و یجداسدداز اددرادسددانتی درجدده 48

 .«شد

 

 شیرایو از پس

 یااوندده چغندرقنددد ۀشددیر از مرودشددت آبددادفددتح یروسددتا در ،8934 مهددر پددانزده  در»

. دادنددد صیتشددخ P.nicotianae Bresa de Haan را آ  کدده شددد یجداسدداز توفتددورایف

 اسددت، هسددیر ندداجور دارد، کرومتددریم 8/43× 8/44 ابعدداد بدده دار یددپاپ و یاسددپورانژ اوندده، نیددا

 .کندیم رشد ارادسانتی درجه 98 در و

 

 پیش از ویرایش

 یرهندددیا نیمهدداجر توسددط غاهبدداً کدده بددود هدداتیددفعاه نیددا شددروع زهیددانگ ایددماتر از تددرس»

 .«.ارفتیم صورت

 .«دندیترسیم ایماتر از رایز زدندیم دست هاتیفعاه نیا به شتریب یرهندیا مهاجرا »

 ای

  .«داشددتیمدد وا یبدداتالق یهدداجگددن زد  آتددش بدده را یرهندددیا را مهدداج ا،یددماتر از تددرس»

 (.است بوده یباتالق یهاجگن زد  آتش موضوع در که نیشیپ یهاجمله به توجه با)
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 پیش از ویرایش

 یکمد  عمدق  در آنهدا  یرسدوب  نداز   یهدا هید ت کده  جدوا   یآبرفت رسوبات در واقع یهاخا »

 سیخد  اریبسد  یمعددن  یهدا خدا   سدخت،  یاهد سدنگ  یرو بدر  موجدود  یهدا خا  است، واقع

 هدد  در انسددا  توسددط داًیشددد کدده ییهدداخددا  و یسدداحل پسددت یاراضدد و یبدداتالق مندداطق

 .«روندیم شمار به هاخا  نیا از ییهانمونه اندختهیر

 

 شیرایو از پس

 جدوا   یآبرفتد  رسدوبات  در واقدع  یهدا خدا  ( اهدف : از اندد عبدارت  هدا خدا   نیا از یاهنمونه»

 یرو موجدود  یهدا خدا  (   اسدت؛  واقدع  یکمد  عمدق  در آنهدا  یرسدوب  نداز   یهدا هید ت که

 و ؛تپسد  یاراضد  و یبداتالق  منداطق  سیخد  اریبسد  یمعددن  یهدا خدا  ( ج سدخت؛  یهدا سنگ

 .«است ختهیر ه  در را آنها داًیشد انسا  که ییهاخا ( د

 

 پیش از ویرایش

 یهدا داده قسدمت  در آ  هید اوه یهدا حلقده  کده  شدود مدی  شدام   را یارهیزنج عاتیضا کاهش»

 سدداختار و د،یددتوه یهددانهدداده عوامدد ، منددابع، از یبددرداربهددره ۀمرحلدد در د،یددتوه ازیددن مددورد

 برداشدت  و داشدت،  کشدت،  ن،یزمد  کدرد  آمداده  مراحد   در یبعدد  یهاحلقه. قراردارد ییربنایز

 یدروندد بافددت بدده ابددد،ییمدد اسددتمرار کننددده مصددر  و دیددتوه نیبدد ریمسدد در سددپس و بددوده

 و ونددد یپیمد  مصدر   در ییجدو صدرفه  و هید تغا یاهگودر انتخابد  آنهدا  یفرهنگ رفتدار  وادهخان

 ظدداهر هیددتغا یاهگددو نددامطلو  انتخددا  و یاجتمدداع رفتددار نامناسدد  عملکددرد در تیددنها در

 و هیددتغا سددوء از یناشدد یاتیددح و یدرو  سددلوه عاتیضددا جددادیآ  ا یینهددا جددهی. نتاددرددیمدد

 (.کلمه 823) .«بود خواهد سالمت بهداشت تیرعا عد 

 

 شیرایو از پس

 آ  مصددر  و عیددتوز در هدد  و محصددول دیددتوه مراحدد  در هدد  دیددبا را عاتیضددا کدداهش»

 یاهگدو  و  یکند  اصدالح  عاتیضدا  کداهش  جهدت  در را خدود  یاجتمداع  رفتدار  دید با . یکن یعمل

 مدواد  حدد  از شیبد  مصدر   از یعند ی  ،یدهد  ریید تغ یمنطقد  یااونده بده  زید ن را هید تغا نامطلو 
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 ییغدداا مددواد کدد ِ مصددر  از و( اسددت یسددلوه درو  عاتیضددا جددادیا آ  ۀجددینت کدده) ییاغددا

 «. یکن یریجلوا( است روح و جس  بهداشت به رساند  ا یز آ  ۀجینت که)

 سهوهت در  مطل (. ۀاضاف به ج ح کاهش درصد 94 ای کلمه 34)
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