
( حزکت گذاری)تشکیل 

 .اهیذٍاسم تا خًَذى ایي جضٍُ تتًَیذ دٍتا تست تطکیل کٌکَس ٍ آصهًَْا سٍ تضًیذ  سالم تِ دٍستاى کٌکَسی گل 

ایٌقذ سختِ ؟؟ تطکیل  چشا ایي هثحث: سَال 

: ، تِ دٍ دلیل  یکی اص سخت تشیي هثحث ّای عشتی کٌکَسُ تشای داًص آهَصا ایي هثحث

 !تست تطکیل تایذ ّوِ قَاعذ عشتی سٍ تلذ تاضیذ  2چَى تشای صدى  -1

کِ کافی  یا ایٌکِ فقظ ًکات کلی سٍ هیگيٍ حساتی تشای ایي تست ّا ًذاسى هعوَال هعلن ّای کٌکَسی ساُ حل دسست  -2

 .ًیست 

! هسخشُ کشدی ؟خَب تگَ تشیذ کل قَاعذ سٍ تخًَیذ دیگِ :  سَال

! اص تقیِ حتی سشیع تش ! کِ هیتًَیذ تا ّویٌا تستْای تطکیل سٍ تضًیذ  هطکل ساُ حل اسائِ ضذُایي تَی ایي جضٍُ تشای 

اص جولِ سٍ اعشاب  سَاالت تطکیل تِ ایي غَستِ کِ یِ جولِ تِ ضوا هیذى ٍ تَی ّش گضیٌِ چٌتا کلوِ! تشین سش اغل هغلة 

. گزاسی هیکٌي ٍ ضوا تایذ گضیٌِ ای کِ تَش ّوِ کلوات دسست اعشاب گزاسی ضذُ سٍ پیذا کٌی 

هثال حشکت ! یِ کلوِ جَسی حشکت گزاسی ضذُ کِ خَد تِ خَد غلغِ ٍلی تعضی ٍقتْا  آخش کلوات هالک تست ّست حشکت هعوَال ّن 

 ایٌجَس کلوِ ّا سٍ خیلی کن پیص هیاد کِ تست تذى ٍلی ّویٌجَس گفتن کِ گفتِ تاضن !حشف هضاسعِ سٍ دستکاسی هیکٌي 

تشای حل تست تطکیل چیکاس کٌین ؟ : سَال

خَب ایٌجَسی ٍقتتَى ! کٌیذ  تعضیا هیگي ّوَى اٍل تیایذ تفاٍت ّا سٍ پیذا کٌیذ یا کلوات سٍ تَی جولِ پیذا:  سختساُ ًسثتا 

غیش اص ایٌکِ ٍقتتَى ! تعذ یَْ هیخَایذ اعشاب یِ کلوِ سٍ تَی جولِ پیذا کٌیذ  الکی علف هیطِ چَى ضوا جولِ سٍ ٌَّص ًخًَذیذ

! علف هیطِ هوکٌِ دستپاچِ ّن تطیذ چَى ضایذ اغال ضوا ًکتِ اٍى کلوِ سٍ تلذ ًثاضیذ 

تِ گضیٌِ ّا تِ ّشکذٍم کِ سسیذیذ یِ ًگاُ ! کٌیذ تِ خًَذى جولِ ٍ ساختاس ّای ساحت سٍ اعشاب گزاسی کٌیذ  ضشٍع: ساُ دسست 

یا هوکٌِ تست حل تطِ یا هوکٌِ چٌتا گضیٌِ حزف تطِ یا . چٌذ حالت پیص هیاد . تٌذاصیذ تثیٌیذ اٍى کلوِ تَی گضیٌِ ّا اٍهذُ یا ًِ 

. هعوَال دس ایي هشحلِ چٌتا گضیٌِ حزف هیطِ  !!!توًَي  تـاقیایٌکِ ّوِ گضیٌِ ّا تِ قَت خَدضَى 

اگِ تست حل ضذ کِ ّیچی ٍلی اگِ گضیٌِ ای تاقی هًَذ تیي کلواتی کِ تاقی هًَذى تفاٍت پیذا هیکٌین ٍ اعشاتص سٍ تَی جولِ 

اعشاب کلوِ ای تِ رٌّتَى ًشسیذ تشیذ سش کلوِ ی تعذ ٍ سٍش صیاد فکش ًکٌیذ کِ حَاستَى تاضِ اگِ . هَسد تشسی قشاس هیذین 

.  حل هیطي،هعوَال ایي تست ّا اص چٌذ ساُ  چَى !ٍقتتَى هیپشُ 



: ّای ساحت چی تَدى ؟ ایٌا  ساختاسایي خَب 

 هجشٍساسن + حشف جش : هجشٍس  جاسٌ(  1

ًکتص )دس حالت خاظ اسن جَس دیگشی هجشٍس هی ضَد -3 ــٍ هیگیشد تٌَیي اسن -2. هیگیشد  ـِاسن ـ -1 ! :سِ حالت پیص هیاد 

  (...سٍ هیگین 

:  هَسد سٍ تشسی هیکٌین تطخیع تذین کِ اسن تٌَیي هیگیشُ یا ًِ دٍتا  خَاستینّش ٍقت *( 

  ؟ اگِ ًِ ال داضت ٍ ًِ هضاف تَد پس تٌَیي هیگیشُ ٍاقع ضذُآیا ایي اسن هضاف  -2؟  داسُآیا ایي اسن ال  -1

 !ى تٌَیي ًویگش کال هزکش سالنجوع  ،هثٌی  ،اسن ّای غیش هٌػشف *( 

 (هجشٍس ــِ یا ــٍ )هػاف الیِ +  (دس جولِ#)هضاف  :اضافی   

 گیشُ ًوی تٌَیي ٍ الهضاف تِ ّیچ ٍجِ *(:  تشکیثات اسوی (2

 (دس جولِ#) -تاتع هَغَف )غفت +  (دس جولِ#)هَغَف : ٍغفی   

  (دس جولِ#اعشاب اسن  تاتع) اسن ال داس+  (دس جولِ#)اسن اضاسُ( 3

 (هٌػَب تتثعیِ) الغالةَ (-هفعَل تِ ٍ هٌػَب تا اعشاب فشعی)ّزا         سایت ّزا الغالة( هثال 

 (تتثعیِ هجشٍس ) الغالةِ (-تا اعشاب فشعی هجشٍس تِ حشف جش)ّزا        الغالة ّزاسلوت علی ( هثال 

  ! ّستي دسغذ هثتذا ٍ خثش 100         (هشفَع) اسن تذٍى ال+  (هشفَع)اسن اضاسُ

  !خَب اعشاتطَى تا تَجِ تِ ًَاسخ تغییش هیکٌِ !  ًَاسخ تیاى ساختاسهوکٌِ قثل اص ایي 

( هشفَع)خثش حشف هطثِ+  (هٌػَب) حشف هطثِ اسن +حشٍف هطثِ

   (هٌػَب)خثش فعل ًاقػِ +  (هشفَع)اسن فعل ًاقػِ + افعال ًاقػِ 

 (هٌػَب ٍ هثٌی علی فتح)اسن الی ًفی جٌس + الی ًفی جٌس 

 !تشای ّویي خیلی تِ دسدهَى هیخَسى  ٍ هشفَع ّستي ایٌا اعشاتطَى ظاّشیِ:  14 – 13 – 7 – 4 – 1افعال هضاسع غیغِ ( 4

  گشفتیذ چی ضذ ؟؟.  ًفعل ُ –افعلُ  –تفعلُ  –یفعلُ 



  تَغیِ هیکٌن ! قت ًیست ّش تاس غشف کٌیذایي ٍاقعا تذُ چَى تَی کٌکَس ٍ! تعضیا ٌَّص عذد غیغِ ّا سٍ ّن حفظ ًیستي

.  حفظ کٌیذ حتوا غیغِ ّا سٍ تا عذدضَى 

ٍ عثعا اعشاب فعل سٍ تغییش هیذُ پس  ، ادٍات ضشط تیاىجاصهِ  حشٍف ،هوکٌِ قثل اص ایي افعال هضاسع ّن حشٍف ًاغثِ 

. حَاستَى تِ اًٍا ّن تاضِ 

: هیشین سشاغ ًکات . خَب ساختاس ّا ّویٌا تَدى 

: ًکتِ اٍل سٍ یِ تاس گفتین تاص ّن هیگین 

  .یعٌی یا تایذ هضاف تاضِ یا ال تگیشُ یا تٌَیي !فقظ ّن یک ٍیژگی !ّوَاسُ یک اسن تایذ یکی اص ٍیژگی ّای اسن سٍ داضتِ تاضِ *

 : هَسد سٍ تشسی هیکٌین ّش ٍقت خَاستین تطخیع تذین کِ اسن تٌَیي هیگیشُ یا ًِ دٍتا  پس

  آیا ایي اسن هضاف است ؟ اگِ ًِ ال داضت ٍ ًِ هضاف تَد پس تٌَیي هیگیشُ -2آیا ایي اسن ال داسد ؟  -1

  !دس حالت هٌػَب ــِ هیگیشُ  ّن جوع هًَث سالناسن ! ى هزکش سالن تٌَیي ًویگشجوع  –هثٌی  –اسن ّای غیش هٌػشف *( 

    هطکالت عذیذُ االًساى ٍاجِ(1 هثال

– ( !جوع هًَث سالوِ دیگِ . تا اعشاب ــٍ هفعَل تِ ٍ هٌػَب) هطکالتٍ (-ٍ فاعلِ َّ هستتشفعل )ٍاجِ  – (هثتذا هشفَع) االًساىُ

 (تتثعیِ هٌػَب) عذیذًُ

  !!غیش اًساى دس عشتی حکن هفشد هًَث سٍ داسُ  جوعچَى هضافص جوع غیش اًساًِ ٍ هًَثِ ؟  "عذیذُ"چشا : سَال 

الوذیٌِ فی  عذیذُ هذاسس ایتس(2هثال 

 !چَى غیش هٌػشفِ ! ًویتًَِ تگیشُ  ّنًیست ٍلی تٌَیي  ّنایٌجا هذاسس ال ًذاسُ هضاف ! ًکتِ  (هفعَل تِ ٍ هٌػَب) هذاسسَ

 (هجشٍس تِ حشف جش)الوذیٌِِ   -(تتثعیِهٌػَب ) عذیذًُ

 اسن اٍل جولِ ّوَاسُ هثتذا ٍ هشفَع خَاّذ تَد *( 

پس ها اٍل فاعل سٍ چک هیکٌین چَى ساحت تشُ اگِ فعلوَى فاعل داضت پس اٍى اسن ! اسن تعذ اص فعل یا فاعلِ یا هفعَل *( 

 ! پس ّویٌجَسی یِ اسن سٍ ًگیشیذ هفعَل چَى حتوا تایذ قثلص یِ فعل اٍهذُ تاضِ. هفعَلِ 

 .دس ایي دٍ حالت ّوَى ــِ سٍ هیگیشُ . یا هضاف ٍاقع تطِ  دس حالت هجشٍس ــِ ًویگیشُ هگش ایٌکِ ال تگیشُغیش هٌػشف اسن *(

 !ّوَاسُ هشفَعِ  (...َّ، ّوا، ّن )اسن تعذ اص ضویش هٌفػل سفعی  *(



اگش اًتْای فعلی ساکي تاضِ ٍ اتتذای اسن تعذش ال داضتِ تاضِ دس ایي حالت ساکي آخش فعل تِ کسشُ تثذیل هیطِ کِ تْص *(

 !استفادُ هیکٌِ  ها هیگي کسشُ عاسضی ٍ فقظ تشای ساحتی دس خًَذى کلوات ّست ٍلی عشاح هحتشم ّویص اصش تشای گوشاّی

دس حالت هشفَع ٍ هجشٍس اعشاتطَى تقذیشیِ ٍ ّیچ عالهتی ًویگیشى ٍلی دس حالت  (...ّادی ، قاضی ٍ )اسن ّای هٌقَظ *(

 !هٌػَب اعشاتطَى اغلیِ ٍ ــَ یا ــً هیگیشى 

: چٌتا حالت کلی پیص هیاد  گزاسیص کي  حشکتسٍ هیذى هیگي  «اى»گاّی تشای پیچًَذى تست *(

أى : حشف ًاغثِ     ( یک فعل )  فعل +اى 

 إى: ادٍات ضشط دٍ جضهی      ( فعل  دٍ)  فعل+...+  فعل +اى 

 إى      اى  : دٍتا فعل تعذش اٍهذُ پس   اهلل یٌػشکن    ٍاى تٌػشا: هثال 

 إىّ: اٍل جولِ     

  ّشچیضی غیش اص فعل+ اى 

 أىّ: ٍسظ جولِ     

 

! ّویي 

 

 




