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 مقایسه 
 

/  ىکرً  /  نيصُب  مشتقاشم  /    :ویژگی های حال   

. یوب الی الهدرشٌ نصرهرذٍب العال مثال :   
 

نیگُیيد. * ةٌ کلهٌ ای کٌ خال ، خالت آن را ىظان نیدٍد   

یک جایگاً اشت ىٌ ىلض.ذهالدال  در جهلٌ ىلض ندصُب نیظُد ؛ انا خالتىجه :   

.خالاشت ه شپس ةا  اصلیةرخُرد کردیم ؛ اهلُیت ةا ىلض ٍای نظتق ، ىکرً ه نيصُةی اگر در جهلٌ ةا کلهٌ ی 0  نکته  

  ُت  نصرهراـاصتد مثال:

 

اشت ؛ انا نیتُاىد ضهیر ةارز یا ضهیر نصتتر یا اشم ظاٍر ٍم ةاطد . اشمختهاو یک  *ذوالحال :    

" . #ةرخالف خال کٌ یک اشم ىکرً اشت . اشت نػرفٌاشم ختها یک  *                   

. ةا یکدیگر نعاةلت کييد عداده  نس خال ه ذهالدال ةاید در:  نکته طالیی   

. ٍم تياشب داطتٌ ةاطيد خال ه ذهالدال ةاید از ىظر نػيایی ىیز ةا  نکته :  

االىتیاء یَدهن الياس ظاّلیَو 00  مثال   

، اشم نظتق #ظاّل ةر هزِن فاّل 1 اشم فاغل " ، ىکرً ه نيصُةی اشت کٌ ىلض خال را پذیرفتٌ اشت . ٍر شٌ تُضیح 

   ظتق ىکتٌ ی جت نیتُاىيد در جایگاً ذهالدال كرار گیرىد ؛ انا فلط  «»هٌ ی کل

. از ىظر نػيایی ةا خال نعاةلت نیکيد کلهٌ ی  

اریم کٌ ٍهگی ةا ٍم ٍم نرجع ٍصتيد ؛ فلط ذهالدال ىزدیک تر ةٌ خال را در ىظر نیگیریم ةٌ اگر چيد ذهالدال دتبصره یک: 

 طرظی کٌ ذهالدال نيتخب از ىلض ٍای اصلی جهلٌ ةاطد. #اگر کلهٌ ی ىزدیِک نظکُک ةٌ ذهالدال از ىلض ٍای اصلی ىتُد ، 

 

ىظان دٍيدً ی خالت هكُع یک فػل   

ىظان دٍيدً ی خالت یک اشم 1 كید خالت در زةان فارشی  

 نيصُب

 ذهالدال

 اشم فػل ىاُكَصٌ

0 خال  

 اشم فػل ىاُكَصٌ 0

 



 

 یک ذهالدال كتلی تر را اىتخاب نیکيیم ةٌ طرظی کٌ از ىلض ٍای اصلی جهلٌ ةاطد."

ذهالدال داریم کٌ ةا ٍم فرق نیکييد ه نرجِع یکی ىدارىد ، ٍیچ یک ةر دیگری ةرتری ىدارد ه ٍهٌ ی آن اگر چيد تبصره دو :

.ٍا را ذهالدال در ىظر نیگیریم  

اگر خال ةٌ گرهٍی از اشم ٍا ةرگردد #ذهالدال یک گرهً اشهی ةاطد " ؛ فلط اشم اهل گرهً اشهی را ةٌ غيُان  :تبصره سه 

  اشم اهل گرهً اشهی ىلض اصلی نیگیرد ه ایو کٌ ذهالدال از ىلض ٍای اصلی ةاطد اهلُیت دارد".ذهالدال نیپذیریم#چُن 

الهُنيُن یهظُن فی االرض نتُّکلیو.مثال :  

 

نیتُاىد در جایگاً ذهالدال كرار ةگیرىد ؛ نؤنيان ٍهان کصاىی ٍر ده کلهٌ ی 0

ٍصتيد کٌ راً نیرهىد! ةياةرایو نرجع ایو ده گزیيٌ یکی اشت ه ظتق تتصرً یک  اشم ىزدیک ةٌ خال #ةٌ طرظی کٌ ىلض 

. اطد" ةٌ غيُان ذهالدال اىتخاب نیظُداصلی پذیرفتٌ ة  

ٌو  ااُلمُّ  ظـفـلـتـَا  رَضػت مثال : . جائػ  

 

0 نیتُاىيد در جایگاً ذهالدال كرار ةگیرىدظتق ىکتٌ ی جت ٍر شٌ کلهٌ ی    

ه را ؛ ةياةرایو ایو ده نرجع یکصاىی دارىد  غذا داد کُدک خُدش 0 نادرنلایصٌ ةیو

ةٌ خال ىزدیک تر اشت انا نضاف الیٌ از ىلض ٍای اصلی در نُرد نُضُع یکصاىی ةدث نیکييد ه ٍرچيد کٌ

. اهلُیت دارد جهلٌ ىیصت ه ةياةرایو ةیو   

نرجع یکصاىی ىدارىد ه ده کلهٌ ی جدا ٍصتيد ةياةرایو ٍر ده ةٌ غيُان ذهالدال پذیرفتٌ نلایصٌ ةیو

. نیظُىد  

. ٍُالء العلتٌ  نتُکلیو اللٌ  یػیض مثال :  

 

جـػـل اللٌ االىـــصان نـعـیــػاو  فی  االرض.   مثال :   

 

، كعػاو ىلض خال را #ةٌ طرظی کٌ پیض از آن خرف جری ىیاندً ةاطد" ه کلهٌ ی  ه  کلهٌ ی  نکته :

. نیپذیرىد  

 

 خال ذهالدال

 نفػُل ةٌ فاغل

 نضافى الیٌ

 خال

 گرهً اشهی

 خال ذهالدال #فاغل"

 فػل ده نفػُلی

 فاغل

 نفػُلى ةٌ

 

جاىینفػُلى ةٌ   

 اللَم غجل لُلیک الفرج   


