پاسخ تضشیحی ؼشبی ؼهَوی دس کًکَس صباى ٌ( 99ظام قذین :دفتشچْ )A
خالذ وضیشپًاهی  -دهگالى
 .62گضیًْ «»3
«ؼسی» :طایذ ،چْ بسا ،بسا « /أى تکشهَا (وضاسع التضاوی)»ٌ :اخَطایًذ بذاسیذ («ٌاخَطایًذ ویداسیذ» دس گضیًْ 1
ٌادسست است« .بذتاى بیایذ» ٍ «خَطتاى ٌیایذ» دس گضیًْهای  4 ٍ 6تشجهٕ دقیقی ٌیستًذ« / ).طیئاً (وفػَل بْ)»:
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چیضی سا («چیضی سا کْ» دس گضیًْ ٌ 1ادسست است« .اص چیضی» دس گضیًْهای ٌ 4 ٍ 6یض تشجهٕ دقیقی ٌیستًذٍ« / ).
اهلل» ٍ :خذاٌٍذ (دس گضیًْ ٌ »ٍ« 1یاوذّ است« .دس صَستی کْ» ٍ «حال ایًکْ» دس گضیًْهای ٌ 4 ٍ 6ادسست هستًذ/ ).
«یجػل» :قشاس دادّ باطذٌ ،هادّ باطذ « /فیْ» :دس آى « /خیشاً کثیشاً (تشکیب ٍصفی ٌکشّ)» :خیش بسیاسی ،خَبی صیادی
(سد گضیًْ )6

 .72گضیًْ «»7
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«أفضل الًّاس وَي» :بشتشیي وشدم کسی است کْ (سد گضیًْ « / )3یجتًب وِي» :اص ...دٍسی کًذ (سد گضیًْ « / )3کثیشاً
وي الظّيّ» :اص بسیاسی اص گهاٌها (سد گضیًْهای  ٍ« / )4 ٍ 1هَ» ٍ :آى («ایي» دس گضیًْ « ٍ 1آى اوش» دس گضیًْ 4
ٌادسست هستًذ« / ).خیش (اسن تفضیل)» :بهتش (سد گضیًْهای )4 ٍ 3
 .72گضیًْ «»1
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«هَ وَي» :اٍ کسی است کْ (سد گضیًْهای « / )4 ٍ 7کالواً (ٌکشّ)» :سخًی (سد گضیًْهای « / )4 ٍ 3یقَل» :ویگَیذ /
«فیًَساُّ» ٍ :فشاوَطص ویکًذ ،پس آى سا فشاوَش ویکًذ («سپس» ٍ «اوّا» دس گضیًْهای ٌ 4 ٍ 7ادسست هستًذ ٍ

w

وػادلی ٌذاسٌذ« / ).بػذ وذّٓ» :پس اص چًذی ،پس اص وذّتی (دس گضیًْ  7تشجهْ ٌضذّ است« / ).لِهزا» :پس ،لزا /
«لیس للًّاس اؼتهاد ؼلیْ» :وشدم اؼتهادی بْ اٍ ٌذاسٌذ («لیس لِـ »...وػادل «ٌذاسٌذ» ویباطذ .لفظ «هیچ» دس گضیًْهای
 3 ٍ 7اضافی است .لفظ «ٌضد» ٌیض دس گضیًْهای  4 ٍ 3اضافی است).
 .72گضیًْ «»3

w

«هًُاك» دس ابتذای جهلْ بْ وػًی «ٍجَد داسد» ویباطذ («آٌجا» دس گضیًْهای ٌ 4 ٍ 1ادسست است« / ).ظلهٔ کاولٔ
(تشکیب ٍصفی ٌکشّ)» :تاسیکی کاولی (سد گضیًْهای « / )6 ٍ 1في ؼهق وائتي وتش (ٌکشّ)» :دس ؼهق دٍیست وتشی (سد
گضیًْهای « / )4 ٍ 1وي البحش» :اص دسیا (سد گضیًْ « / )6یَختفي» :پًهاى (وخفی) ویطَد (سد گضیًْهای « / )4 ٍ 6کلُّ
لَىٍ» :هش سٌگی (سد گضیًْهای 6 ٍ 1؛ تَجّْ داطتْ باطیذ کْ «کلُّ» فاؼل فػل «یختفي» است؛ لزا تشجهْ طذى آى بْ
صَست «وفػَلبْ» دس گضیًْ ٌ 6ادسست است).

 .33گضیًْ «»1
دس گضیًْ «« »1الغًِی» بْ وػًی «ثشٍت ،داسایی ،بیٌیاصی» است کْ اطتباّ تشجهْ طذّ است.
 .31گضیًْ «»1
دس گضیًْ «« »1کاى ...یهتنّ» وػادل «واضی استهشاسی» است کْ اطتباّ تشجهْ طذّ است ٍ تشجهٕ صحیح آى «ؼًایت
ویٍسصیذ» ویباطذ.
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 .37گضیًْ «»4

«اگش» :إىْ ،إرا « /بپشداصیذ (فػل طشط)» :تَقَوَا ،تَقُهيَ (سد گضیًْ « / )6تحقیق ٍ وعالػْ» :البحث ٍ الهعالػٔ (سد گضیًْ
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« / )3هذفتاى» :هذفکن (سد سایش گضیًْها) « /ویسسیذ (جَاب طشط)» :تَصِلَا (سد سایش گضیًْها)
 .33گضیًْ «»4

«هشکس» :وَي («الّزي :کسی کْ» دس گضیًْهای ٌ 7 ٍ 1ادسست است« / ).دس اؼهاق دسیا» :في أؼهاق البحش (سد گضیًْ
های « / )7 ٍ 1پذیذّ تاسیکی آى» :ظاهشٓ ظلهتْ (سد گضیًْهای « / )3 ٍ 7چضهاى خَد» :ؼَیًَیْ ،ؼیٌَْ (سد گضیًْهای
« / )7 ٍ 1ویبیًذ (جَاب طشط)» یَشَ

 تشجهْ دسک وعلب:
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w

«ؼلن دس اٌساى بْ اوَس وختلفی صٌذگی ویبخضذ ،اص جهلْ احساس اؼتهاد بْ ٌفس ،لزا هشکس دس صٌذگی آى (ؼلن) سا
بْ ؼًَاى سفیق ساهص بگیشد ،وتَجّْ ویطَد کْ ٌهیتَاٌذ اص آٌچْ پیشاوٌَص ویگزسد غافل صٌذگی کًذ ،بلکْ بشای

w

دستیابی بْ هذفی کْ بشای خَد تشسین ویکًذ ،تالش وی کًذ .بایذ بْ صٌذگی داٌضهًذاى دس تاسیخ ٌگاّ کًین ،آٌها
ٌتَاٌستْ اٌذ کْ تًها بشای خَیص صٌذگی کًًذ ،چشا کْ آٌها هذفی بضسگتش سا دس صٌذگی دسک کشدّاٌذ ٍ کَطیذّاٌذ
کْ بْ آى بشسًذ ٍ هنچًیي بْ فشاخَاٌذى دیگشاى ٌیض بْ آى (هذف بضسگ) پشداختْاٌذ.

بیگهاى ؼلن حصاسی سا وی ساصد کْ هشکس آى سا اٌتخاب کًذ ٍی سا اص افتادى دس اطتباهات وحافظت ویکًذ ٍ اص
وشتکب طذى بْ خعاها ٍ ٍابستگی غلظ باص ویداسد؛ ٍلی هیهات اگش بش (خَد) ؼلن بیضتش اص تَاى آى اؼتهاد طَد! بی-
گهاى ؼلن ساّهای پیضشفت سا بشای جاوػْ وهیّا ویکًذ ٍ پیضشفت گستشدّای سا کْ آیًذّای دسخضاى سا تضهیي ویکًذ
بشای آى (جاوػْ) وحقّق ویساصد ٍ ،لی دس ایي کاس وهن ایي است کْ ؼلن بْ تًهایی ایي هذفهای صیبا سا وحقّق ٌهی-
ساصد ،بلکْ بْ ههزاّ ٍ سفیق دیگشی ٌیاص داسد ٍ آى «ایهاى» است».

 .34گضیًْ «»4
تشجهٕ صَست سِال« :چشا غفلت والصم ٍ ههشاّ داٌضهًذ ٌهیطَد؟ صیشا »...دس گضیًْ « »4آوذّ است کْ «گشفتي
(اٌتخاب) هذف دس صٌذگیٍ ،ی سا اص آى باص ویداسد ».کْ صحیح است.
بشسسی سایش گضیًْها:
گضیًْ «« :»1سفیق دیگش ٍی کْ ؼباست است اص ایهاى ٍی سا اص آى باص ویداسد».
گضیًْ «« :»7پیضشفت ٍ آیًذٕ دسخضاى اجاصٕ چًیي کاسی سا ٌهیدهًذ».
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گضیًْ «« :»3اؼتهاد بْ ٌفس ؼلّت وًغ چًیي کاسی است».
 .33گضیًْ «»7
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دس گضیًْ « »7آوذّ است کْ «اص جهلْ خعشٌاکتشیي کاسها تحهیل (غلبْ) ؼلن بش بیضتش اص تَاٌص ویباطذ ».کْ صحیح
است.

بشسسی سایش گضیًْها:

گضیًْ «« :»1کلیذ پیضشفت ٍاقػی ههاى کسب کشدى ؼلن بْ تًهایی است«( ».ؼلن» بایذ ههشاّ «ایهاى» باطذ).
گضیًْ «« :»3تًها هذفی کْ داٌضهًذاى آى سا تشسین ویکًًذ ههاى اؼتهاد بْ ٌفس است».
گضیًْ «« :»4ؼلن بذٍى یاٍسی دیگش اص بسیاسی اص اطتباهات ٍ لغضشها (اٌساى سا) وحافظت ویکًذ».
 .33گضیًْ «»3
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تشجهٕ صَست سِال« :با چْ چیضی بْ آیًذّای دسخضاى بشای فشصٌذاٌهاى دست وییابین؟» گضیًٕ ٌادسست سا وضخّص
کي؛ با ؼلهی کْ ...دس گضیًْ « »3آوذّ است کْ «چیض دیگشی ٍی سا ههشاهی ٌهیکًذ ٍ آى تًها ضاوي پیضشفت است».

w

کْ ٌادسست است ،چشا کْ ؼلن بْ تًهایی ٌهیتَاٌذ پیضشفت سا ضهاٌت کًذ ٍ بایذ ههشاّ «ایهاى» باطذ.
بشسسی سایش گضیًْها:

w

گضیًْ «« :»1اخالقی سا کْ سفتاسهای بذ سا اص آٌها دٍس ویساصد دس آٌها (فشصٌذاى) افضایص دهذ».
گضیًْ «« :»7بْ آٌها (فشصٌذاى) دس گشفتي هذفهای بلًذ دس صٌذگی کهک کًذ».
گضیًْ «« :»4بشای پشٍاص بْ بالی دیگش ٌیاص داسد ٍ آى ایهاى است».
 .32گضیًْ «»3

دس گضیًْهای  4 ٍ 7 ،1بْ ایي وعلب اطاسّ طذّ است کْ ؼلن بْ تًهایی کفایت ٌهیکًذ ٍ بایذ ههشاّ چیض دیگشی
(خشد ،ساستی ٍ دسستی ،ؼذل ٍ داد )...،باطذ تا بتَاٌذ آىگٌَْ کْ الصم ٍ طایستْ است ؼهل کًذ ٍ ٌتیجْبخص باطذ،
اوّا بیت گضیًْ « »3ویگَیذ کْ ؼلن بْ تًهایی بشای بْ ساّ آٍسدى اٌساى کافی است.

 .32گضیًْ «»7
بشسسی گضیًْهای ٌادسست:
گضیًْ «« :»1فاؼلْ «ها»» ٌادسست است«( .ها» وفػَل (وفػَلبْ) است).
گضیًْ «« :»3حشف ٍاحذ صائذ (= ثالثی وضیذ بحشف ٍاحذ)» ٌادسست است«( .یَشسن» ثالثی وجشّد است ٍ حشف صائذ
ٌذاسد).
گضیًْ «« :»4الصم» ٍ «وبًي للهجهَل» ٌادسست هستًذ( .هش فػلی (چْ واضی ،چْ وضاسع) ابتذای آى فتحْ «ــَــ» باطذ،
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حتهاً وػلَم است).
 .32گضیًْ «»1
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بشسسی گضیًْهای ٌادسست:

گضیًْ «« :»7وصذسّ «حفظ»» ٌادسست است«( .یُحافظ» وضاسع باب «وفاؼَلَٔ» ٍ وصذس آى «وُحافَظَٔ» ویباطذ .دقّت کًیذ
کْ «یُحافظ» چَى پس اص اسن ٌکشٕ «حصاساً» آوذّ است ،جهلٕ ٍصفیّْ (صفت جهلْ) است).
گضیًْ «« :»3وبًي للهجهَل» ٍ «ٌائب فاؼل» ٌادسست هستًذ«( .یُحافظ» وػلَم است .بْ وػًی جهلْ دقّت کًیذ« :ؼلن
حصاسی سا ویساصد کْ هش کسی کْ آى سا اٌتخاب کًذٍ ،ی سا اص افتادى دس اطتباهات وحافظت ویکًذ)».
گضیًْ «« :»4لْ حشفاى صائذاى (= وضیذ ثالثي بحشفَیي)» ٌادسست است( .باب «وفاؼلٔ» یک حشف صائذ داسد).
 .43گضیًْ «»1

بشسسی گضیًْهای ٌادسست:
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گضیًْ «« :»7وَصَفْ یحقّق» ٌادسست است( .فػل گاهی صفت (جهلٕ ٍصفیّْ) ٍاقغ طَد ،اوّا هشگض ٌهیتَاٌذ وَصَف
ٍاقغ طَد ٍ صفت بگیشد).

w

گضیًْ «« :»3وػشفٔ» ٌادسست است«( .طاوالً» اص تًَیي آى وضخّص است کْ ٌکشّ است).

w

گضیًْ «( :»4وأخَر وي «طاوَلَ» ؼلی ٍصى «فاؼَلَ») ٌادسست است«( .طاوِالً» اسن فاؼل اص فػل ثالثی وجشّد است).
 .41گضیًْ «»1

دس گضیًْ «« »1یُختاسُُّ» ٌادسست است ٍ صحیح آى «یَختاسُُّ» است( .ضهیش «ُّ» وتّصل بْ آى ٌقص «وفػَلبْ» سا داسد ٍ
ٌضاى ویدهذ کْ ایي فػل «وػلَم» است ٍ بایذ با فتحْ «ــَــ» طشٍع طَد).
 .47گضیًْ «»7
دس گضیًْ «ٍَ« »7حذَّ» ٌادسست است ٍ صحیح آى «ٍَحذِّ» ویباطذ ،چشا کْ وجشٍس بْ حشف جشّ «بـ» است ٍ بایذ کسشّ
بگیشد.

 .43گضیًْ «»4
دس گضیًْ «« »4وصابیحَ» اسن غیش وًصشف بْ اؼشاب ظاهشی فشؼی (ٌیابی) فتحْ بْ جای کسشّ است ٍ صحیح است.
بشسسی گضیًْهای ٌادسست:
گضیًْ «« :»1تلهیزاتٌ صغیشاتٌ» ٌادسست است ٍ بایذ «تلهیزاتٍ صغیشاتٍ» باطذ؛ چشا کْ ٌقص «تلهیزاتٍ» «وفػَلبْ ٍ
وًصَب» ٍ «صغیشاتٍ» صفت آى است( .جهغ وٌِّث سالن دس ٌقصهای وًصَبی اؼشاب آى فشؼی (ٌیابی) کسشّ است).

گضیًْ «« :»7غشفتیي اثًتیي» ٌادسست است ٍ صحیح آى «غشفتاىِ اثًتاىِ» ویباطذ؛ چشا کْ ٌقص «غشفتاىِ» «وبتذا وِخّش ٍ
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وشفَع» ٍ «اثًتاىِ» صفت آى است( .اسن وثًّی دس ٌقصهای وشفَؼی اؼشاب آى ظاهشی فشؼی (ٌیابی) بْ الف است).

گضیًْ «ٌَ« :»3ؼاىِ» ٌادسست است ٍ صحیح آى «ٌَؼَیيِ» ویباطذ؛ چشا کْ ٌقص آى «وفػَلبْ ٍ وًصَب» بْ اؼشاب فشؼی
(ٌیابی) یاء ویباطذ.
 .44گضیًْ «»7
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«تسػَى» ٍ «تُشضَى» هش دٍ فػل وضاسع صیغٕ «للهخاغبیيَ (أٌتن)» هستًذ ٍ چَى بػذ اص «ال ٌهی» ٍ «أىْ» آوذّاٌذ ،لزا
بایذ «ٌَى إؼشاب» اص آخش آٌها حزف طَد ٍ صحیح آٌها «ال تسػَا» ٍ «أى تُشضَا» است .هنچًیي «غایًٔ» خبش ٍ وشفَع
بشای اسن اطاسٕ «هزا» است ٍ صحیح آى «غایٌٔ» ویباطذ.
 .43گضیًْ «»4
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سِال گضیًْای سا وی خَاهذ کْ اگش جای فػل ٍ فاؼل سا با هن ؼَض کًین ٍ بْ وبتذا ٍ خبش تبذیل کًین ،صیغٕ فػل
تغییش ٌکًذ .دس گضیًْ «« »4أوَشَ» فػل ٍ «اهلل» فاؼل آى است کْ اگش آى سا بْ «اهللُ أوَشَ» تبذیل کًین ،صیغٕ فػل هیچ
تغییشی ٌهیکًذ ،چَى «هن «أوَشَ» ٍ هن «اهلل» وفشد وزکّش هستًذ.
بشسسی سایش گضیًْها:

w

گضیًْ «« :»1یهتنّ» فػل ٍ «الًّاس» فاؼل آى است کْ اگش جای آٌها سا ؼَض کًین «الًّاس یهتهَّى» ویطَد.

w

گضیًْ «« :»7ؼضوت» فػل ٍ «الهػلّهاتُ» فاؼل آى است کْ اگش جای آٌها سا ؼَض کًین «الهػلّهاتُ ؼَضَويَ» ویطَد.
گضیًْ «« :»3ال یقذس» فػل ٍ «هزاىِ» فاؼل آى است کْ اگش جای آٌها سا ؼَض کًین «هزاىِ العّفالىِ ال یقذساىِ» ویطَد.
 .43گضیًْ «»3

دس گضیًْ «ٌ »3ائب فاؼل فػل وجهَلِ «یُسهغ» اسن ظاهش ٌیست ،بلکْ ضهیش وستتش «هَ» است.
بشسسی سایش گضیًْها:
گضیًْ «« :»1یُػشف» فػل وجهَل ٍ اسن ظاهش «وَي» ٌائب فاؼل اى است.
گضیًْ «« :»7یُػلَّن» فػل وجهَل ٍ اسن ظاهش «حلُّ» ٌائب فاؼل آى است.
گضیًْ «« :»4تُضیَّي» فػل وجهَل ٍ «السّهاء» ٌائب فاؼل آى است.

 .42گضیًْ «»3
دس گضیًْ « »3وفػَل فیْ (ظشف) ٌیاوذّ است« .أيّ :کذام» جضء اسنهای استفهام (پشسضی) است ٍ وفػَل فیْ (ظشف)
ٌیست .دس سایش گضیًْها بْ تشتیب «قبل»« ،وَتَی» ٍ «هًُاك» وفػَل فیْ (ظشف) هستًذ.
 .42گضیًْ «»4
سِال صفتی سا ویخَاهذ کْ جهلْ (جهلٕ ٍصفیّْ) ٌباطذ؛ دس ٍاقغ (صفت وفشد) سا ویخَاهذ .دس گضیًْ «« »4الصّػبٔ»
صفت وفشد است ٍ وَصَف آى «وصائب» ویباطذ.
بشسسی سایش گضیًْها:
گضیًْ «« :»1ال ٌضاهذ» صفت جهلْ (جهلٕ ٍصفیّْ) ٍ اسن ٌکشٕ «وعشاً» وَصَف آى است.
گضیًْ «« :»7تػشفْ» صفت جهلْ (جهلٕ ٍصفیّْ) ٍ اسن ٌکشٕ «وسافشٌ» وَصَف آى است.
گضیًْ «« :»3غیّشت» صفت جهلْ (جهلٕ ٍصفیّْ) ٍ اسن ٌکشٕ «جهلٔ» وَصَف آى است.
 .42گضیًْ «»1
دس گضیًْ « »1وفػَل وعلق ٍجَد ٌذاسد؛ «وتأوّلًٔ» حال ٍ صاحب حال آى ضهیش باسص «تُ» دس فػل واضی «ٌظشتُ» است.
بشسسی سایش گضیًْها:
گضیًْ «« :»7حقّاً» چَى وػًی «ٍاقػاً ،حقیقتاً» ویدهذ ٍ ٌقص دیگشی هن ٌذاسد ،لزا وفػَل وعلق است«( .دٍُبیيَ» خبش
«کاٌَا» است).
گضیًْ «« :»3تحهّالً» وفػَل وعلق تأکیذی بشای فػل «یتحهّلَى» است.
گضیًْ «« :»4أیضاً» وفػَل وعلق است.
 .33گضیًْ «»7
دس گضیًْ «»7با تَجْ بْ وػًی ؼباست « پشٍسدگاسواى هشگاّ دؼایهاى سا بضًَد( ،آى سا) بشای وا اجابت ویکًذ ».وضخص
است کْ وًادی ٍجَد ٌذاسد ٍ کلهٕ «سبّ» وبتذا است« .إلهي» ٍ «سبًّا» دس سایش گضیًْها بش اساس وػًی وضخص است کْ
ههگی وًادی (وًادی وضاف) هستًذ.
تشجهْ سایش گضیًْها:
گضیًْ «« :»1پشٍسدگاسا؛ دس صٌذگی غیش اص تَ یاٍسی ٌذاسم».
گضیًْ «« :»3پشٍسدگاسا؛ ای کاش وا طکشگضاس ٌػهتهای صیادت باطین».
گضیًْ «« :»4پشٍسدگاسا؛ دٍست داسم تذاٍم وَدّت ٍ دٍستی سا ویاى وشدم ببیًن».

طاد ٍ سشبلًذ باطیذ..
خالذ وضیشپًاهی؛  / 1طهشیَس 1322 /

