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 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد

ًوًَِ  )ثب عالم ٍ آرسٍي هَفقيت ثزاي ؽوب در توبم هزاحل سًذگي ، درایي چٌذ صفحِ ،ضوي ثزرعي عئَاالت فبرعي كتبة  : داًص آهَساى عشيش

ثزخي هَارد ٍ ًكبتي كِ هي تَاًذ در پبعخ دادى ثِ ایي عئَاالت ثِ ؽوب كوك كٌذ ، را اًتخبة ٍ ثِ عَر خالصِ ثِ  ( آسهَى ّاي پايِ ضطن اتتذايي

 . اهيذ اعت هَرد اعتفبدُ ي ؽوب ػشیشاى قزار ثگيزد . تؼزیف ٍ تؾزیح آى ّب پزداختِ ؽذُ اعت 

 :تؼزيف كلوِ ٍ اًَاع آى                

 

 . كِ یك حزف دارد« ٍ»حزف رثظ :  استثٌاء. یك لفظ هؼٌبدار اعت كِ اس هجوَػِ ي چٌذ حزف تؾكيل ؽذُ اعت :  كلوِ

 «اسن ، صفت ، عذد ،كٌايِ ، فعل ، قيذ ، حزف اضافِ ، حزف رتط ، ضثِ جولِ» . ثخؼ هي ثبؽذ 9 كلوبت ؽبهل :اًَاع كلوات 

 . در اداهِ ثِ تؼزیف ٍ تَضيح ثزخي اس آى ّب پزداختِ هي ؽَد
 تزكية ٍصفي ٍ تزكية اضافي ٍ رٍش تطخيص آى ّا

 

  (اسن + اسن  ):                   تزكية اضافي تطكيل ضذُ است اس   (صفت + اسن ): تزكية ٍصفي تطكيل ضذُ است اس

 اسنكِ اگز ّز دٍ كلوِ ي تزكيت ، .صفت اعت یب اسنثزاي تؾخيص ایي تزكيت ّب اس ّن كبفي اعت كِ ًَع كلوبت ّز تزكيت را ثؾٌبعين كِ 

 . اعت « ٍصفي »تزكيت ثَد آى صفت  ٍ كلوِ ي دیگز  اسن ٍ اگز یك كلوِ « اضافي »آى تزكيتثَد؛ 

 . ثِ كبر هي رٍد ... اعن كلوِ اي اعت كِ ثزاي ًبهيذى ؽخص ، حيَاى ، گيبُ ، هكبى ، اؽيبء ٍ : اسن 

 « .ٍ ٍیضگي آى را ثيبى هي كٌذ »هي آیذ ؛ ٍدر هَرد آى تَضيح هي دّذ«قجل یب ثؼذ اس آى»اعت كِ ّوزاُ اعن  كلوِ اي :صفت

 «         اسن»گل ، هذاد ، هبؽيي ٍغذا  :   کلمات . گل خَش تَ ، هذاد سثش ، هاضيي تشرگ ٍ غذاي گزم:  در تزكيت ّبي:هثال 

  هي ثبؽذ  «صفت»  گزموخَش تَ ، سثش ، تشرگ :کلمات ٍ

  تجذیل هي ؽَد   اسنثِ (ي) اعت اهب ثب افشٍدى صفت« عجش»:هثالً .  ًَع یك كلوِ در ثزخي هَاردهي تَاًذ تغييز كٌذ  :1ًكتِ 

 «اسن»ي          عجشي  + «صفت»عجش

 .  ًَع كلوِ هوكي اعت ثب تَجِ ثِ اعتقزار آى در جولِ تغييز كٌذ  :2ًكتِ 

 .  هي خَاًذ سيباهحوذ ؽؼز را .                         ثِ هذرعِ آهذ  سيبا.                              در ثبؽ اعت  سيباگل ّبي 

 .  هي ثبؽذ «قيذ»ٍ در جولِ ي عَم «اسن»در جولِ ي دٍم  . اعت «صفت» در جولِ ي اٍل «سيثا»كِ كلوِ ي 

 .  هؾكل ثَد هي تَاى اس رٍػ ّبي سیز اعتفبدُ ًوَد(اسن يا صفت بَدى )اهب اگز تؾخيص ًَع كلوِ 

ثِ  «است ، بَد ، شذ»ثيي دٍ كلوِ ي تزكيت ٍ افشٍدى یكي اس افؼبل رثغي« ربطِ –» ثزداؽتي – 2ثِ كلوِ ي دٍم تزكيت    (تزيي)یب  (تز) افشٍدى – 1

  ثيي دٍ كلوِ «ي» افشٍدى – 3آخز جولِ        

 .  اعت تزكيب اضافي ٍ در غيز ایي صَرت  ٍصفي ثَد ، آى تزكيت ،داراي هؼٌاكِ اگز دریكي اس هَارد فَق، جولِ ٍ  یب تزكيت 

 .  الجتِ رٍػ ّبي دیگزي ًيش ثزاي تؾخيص تزكيت ّب ٍجَد داردكِ ًيبسي ثِ تؾزیح آى ّب ًيغت :ًكتِ 

 جولِ  ،اًَاع جولِ« اجشاي»جولِ ، اركاى 

 .  جولِ ػجبرت اعت اس یك یب چٌذ كلوِ كِ در كٌبر ّن ، هؼٌب ٍ هفَْهي را ثِ ؽًٌَذُ یب خَاًٌذُ ثزعبًذ :تؼزيف جولِ 

 . ّغتٌذ  «جولِ» رفتن  - 3ثيب       -  2.     اهيز ثِ خبًِ آهذ -1 :هثال 

 . را ثيبى هي كٌذ « داؽتي حبلتي »یب «  دادى كبرماًجب»اصلي جولِ اعت كِ  (جشء )قغوت  : فؼل

 . را تؼزیف ًوَد  دًٍَع جولِهي تَاى « تؼزیف فَق »ثب تَجِ ثِ تؼزیف فؼل 



2 
 

 . . گَیٌذهي  «فعليِ يا غيز اسٌادي» ٍ ثِ آى جولِ «غيز رتطي يا غيز اسٌادي» را ثيبى كٌذ ثِ آى فؼل «اًجام دادى كار»اگز فؼل جولِ * 

 . اعت  « جولِ فؼليِ»ٍ ایي جولِ  غيز ربطي فؼل.  را ًؾبى هي دّذآهذىاًجبم كبر « آهذ»كِ .    ػبرف اس هذرعِ آهذ:هثال 

 . هي گَیٌذ  « اسويِ يا اسٌادي»ٍ ثِ آى جولِ  « ربطي يا اسٌادي»را ثيبى كٌذ ثِ آى فؼل  « داشتي حالتي»اگز فؼل جولِ * 

 .  هي ثبؽذ «اسٌادي»اسويِ فؼل رثغي ٍ جولِ ، «ستا» .     َّا عزد اعت :هثال 

 . فؼل ّبي رثغي ّغتٌذ  (گزدیذ) اعت ، ثَد ، ؽذ ، گؾت ، :افؼال ربطي 

 . را افؼبل غيز رثغي هي گَیٌذ . عبیز فؼل ّب كِ در جولِ ،اًجبم دادى كبري را ثيبى هي كٌذ :افؼال غيز ربطي 

 (اجشاي جولِ )                 اركاى 

 .  هي ثبؽذ فاػل ، هفؼَل ، فؼل غيز ربطي: ؽبهل جولِ ي فعليِاركبى اصلي در 

 . هي ثبؽذ  هسٌذ اليِ ، هسٌذ، ٍ فعل رتطي:  ؽبهل«اسٌادي»جولِ ي اسويِ اركبى اصلي در 

 . ثبؽذ  (... حزف رثظ ٍ اضبفِ ، قيذ ٍ ) الجتِ در جولِ هي تَاًذ ػالٍُ ثز ایي اجشاء ، ؽبهل اجشاي دیگزي :ًكتِ 

 .  كغي یب چيشي كِ كبر رٍي آى اًجبم هي ؽَد :هفعَل .                        كغي یب چيشي كِ كبر اًجبم هي دّذ :فاػل 

 . هي آیذ  (را)هؼوَال هفؼَل قجل اس حزف اضبفِ :ًكتِ       (هفؼَل )كتبة          (فبػل) هحوذ كتبة را ثزداؽت         هحوذ :هثال 

 .ٍ هؼٌي جولِ ثب فبػل كبهل ؽَد هفعَل ًياسي ًذاضتِ تاضذ فؼلي اعت كِ ثِ :(السم)فؼل ًاگذر بِ هفؼَل

 حغيي رفت   حغي آهذ: هثبل 

 .هفعَل ًياس دارد  فؼلي اعت كِ ػالٍُ ثز فبػل ثِ:(هتؼذي)فؼل گذرا

 .ديذ را تزادرش   هحوذ ، آٍرد  راكتابهحوَد  :هثال

         هفؼَل   فؼل هتؼذي              هفؼَل    فؼل هتؼذي

 :(ػٌاصز، صٌايغ ادبي)                آرايِ ادبي 

 «(مراعات نظیر)، تضاد، تناسب(جان بخشی)مبالغه، کنایه، تشبیه، شخصیت بخشی»

 . ثشرگٌوبیي یب تَصيف پذیذُ ّب ٍ رٍیذادّب ثغيبر ثيؼ اس آًچِ كِ ّغت:هبالغِ

 خزٍؽيذ ٍ جَؽيذ ٍ ثزكٌذ خبک    س عوّؼ سهيي ؽذ ّوِ چبک چبک
 .ثشرگٌوبیي ًوَدُ اعت اثز گذاضتي سن اسة تز سهييكِ ؽبػز در 

 . فزدٍعي اس آرایِ هجبلغِ در آثبر خَد ثيؾتزیي اعتفبدُ را ًوَدُ اعت:ًكتِ

ّذف گَيٌذُ اعت كِ  ًشديک ٍ دٍركِ داراي دٍ هؼٌبي  پَضيذُ سخي گفتيكٌبیِ ػجبرت اعت اس » صحجت غيز هغتقين در هَرد یك هغلت:كٌايِ

  ّغتٌذكٌايِ ّوِ ضزة الوثل ّب :ًكتِ.            كٌايِ اس خسيس بَدى. آة اس دعتؼ ًوي چكذ :هثال (.آى اعت هعٌاي دٍر

 . چيشي یب كغي را ثِ چيشي یب كغي دیگز هبًٌذ ًوَدى«هاًٌذ كزدى»:تشبيِ

 «هؼلن هبًٌذ ؽوغ هي عَسد»:هثال،  ٍجِ ؽجِ  (اثشار تؾجيِ) هؾجِ، هؾجِ ثِ، ادات :اركاى تشبيِ

 « فؼل غيز ربطي»:هي سَس« ًفغ رساًذى بِ ديگزي» ٍجِ شبِ« هشبِ بِ»  شوغ«اتشار تطثيِ »هاًٌذ« هطثِ »هؼلن  

 .كِ ًَیغٌذُ درآثبر خَد اس سثبى اؽيبء یب هَجَدات دیگزعخي هي گَیذ ٍ ثِ آًْبكبرّبي اًغبًي را ًغجت هي دّذ(جبى ثخؾي یب تؾخيص):شخصيت بخشي

 .ؽبػز ثِ درخت عپيذار ، تجز ٍ ؽؼلِ جبى هي دّذ ٍ اس سثبى آًْب عخي  هي گَیذ هيَُ ي ٌّزدر ؽؼز  :هثال

 .هؾَْر هي ثبؽذ اس سثبى اؽيبء یب عبیز هَجَدات عخي گفتِ اعتهٌاظزُ  پزٍیي اػتصبهي در ًَػي اس اؽؼبر خَد كِ ثِ :ًكتِ
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 كِ در قضب ٍ غوي ٍ ضاديكِ در ًْبد ثؾز اعت   تذي  ًٍيكي: هثال.كِ ثبػث سیجبیي عخي هي ؽَد (هخبلف) آٍردى كلوبت هتضبد :تضاد
 .قذر اعت

 ... آٍردى كلوبت هتٌبعت ثب یكذیگز، اس ًظز جٌظ یب سهبى یب هكبى، هؾبثْت ٍ :(هزاػات ًظيز)تٌاسب

 .دارًذ تٌاسة ثب ّن« جٌس»ًَع اس ًظز « اتز، تاد، هِ، خَرضيذ، فلک»  در كبرًذ      كلوبتفلك ٍ خَرؽيذ ٍ هِ ٍ ثبد ٍ اثز :هثال

 رديف-قافيِ-              قالب ّاي شؼزي

 . ؽكلي اعت كِ قبفيِ ثِ ؽؼز هي ثخؾذ؛ ٍ تفبٍت قبلت ّب در چگًَگي آرایؼ قبفيِ ي آًْب اعتقالب

 قصیذه و قطعه- غزل- مثنوی:قبلت ّبي ؽؼزي هؼزفي ؽذُ در فبرعي ؽؾن اثتذایي

 .ٍ قبفيِ ّز ثيت ثب ثيت ّبي دیگز هتفبٍت اعت.  قبلجي اعت كِ هصزاع ّبي ّز ثيت ثب یكذیگز، ّن قبفيِ اًذ:هثٌَي

 .اعت  هثٌَي ؽؼز ًيبیؼ پبیبى كتبة فبرعي ؽؾن در قبلت :هثال

 .ّغتٌذ«ّن قبفيِ »هصزاع اٍل ثيت اٍل ثب هصزاع دٍم ّوِ ثيت ّب ثب ّن . ایي دٍ قبلت اس ًظز آرایؼ قبفيِ ّب هؾبثِ ّن ّغتٌذ :غشل ٍ قصيذُ

 .در كتبة فبرعي ؽؾن« ٍطي» ٍ« اي هادر عشيش» ؽؼز: هثال

 .ثب ّن ّن قبفيِ اًذ (هصزاع ّبي سٍج ) هصزاع ّب ي دٍم ّز ثيت قطعِ در قبلت :قطؼِ

درط پبًشدّن فبرعي ؽؾن « هيَُ ٌّز» ؽؼز: هثبل

   叨اى ؽبء الِ». را در عبل ّبي آتي خَاّيذ آهَخت « قبلت ّبي ؽؼزي»الجتِ تَضيحبت تكويلي ٍتفصيلي  در هَرد: ًكتِ

 ؽجِ جولِ ّب* هٌبدا     * فؼل ّبي حذف ؽذُ    .    * ؽوبرػ فؼل ّبي هَجَد:     *  هَارد سیز را ثبیذ هذ ًظز داؽتشوارش جولِ ّادر 

 .  در  هَرد هتَى ًظن ٍ ًثز كْي ، اثتذا ثبیذ آى هتي را ثِ فبرعي رٍاى اهزٍسي ثبسگزداًي ًوَد:ًكتِ

  ٍ قذر ایي پيبهجز را  هي داًغتٌذ هزدم قذر ایي كتبة آعوبًي را كبػ ؛ خذایب: هثبل

 (فؼل حذف ؽذُ)هي داًغتٌذ- 4     (فؼل هَجَد)هي داًغتٌذ - 3  (ؽجِ جولِ )كبػ - 2  (هٌبدا)خذایب  -1.هي ثبؽذچْار جولِ كِ ؽبهل 

 «گذار ٍ گشار»استفادُ اس پسًَذ 

 ؽكزگشار- عپبط گشار-  خذهت گشار:هثالهؼٌي اداكزدى ٍ اًجبم دادى   : گشار

  ثٌيبى گذار–پبیِ گذار -  قبًَى گذار:هثالثِ هؼٌي ًْبدى، قزاردادى : گذار

 . اعت ثاتت را در ثز دارد ٍ در ّوِ ي عبخت ّبي فؼلهؼٌي فؼل جشء اصلي فؼل اعت كِ :هادُ يا بي فؼل

  « رٍ:ثي هضبرع » هي رٍم«  رفت:ثي هبضي » هي رفتن  « هبضي، هضبرع». دارد« ثي»ّز فؼل دٍ هبدُ 
 :اًَاع ساختْاي فعل هاضي ٍ  هضارع

 هضبرع هبضي ؽخص هضبرع هبضي ؽخص

 هي رٍین رفتين اٍل ؽخص جوغ هي رٍم رفتن اٍل ؽخص هفزد

 هي رٍیذ رفتيذ دٍم ؽخص جوغ هي رٍي رفتي دٍم ؽخص هفزد

 هي رًٍذ رفتٌذ عَم ؽخص جوغ هي رٍد رفت عَم ؽخص هفزد

.هٌظَر اس صبهت توبهي ًؾبًِ ّبي سثبى فبرعي هي ثبؽذ هٌظَر حزٍف الفجبي فبرعي الجتِ ثذٍى حزكت یب صذاّبي دیگز:صاهت:صاهت ٍ هصَت

     هي ثبؽذ    آ   اٍ    ايــَــِـــُــ   هٌظَر ّوبى صذاّبي كَتبُ ٍ كؾيذُ    :هصَت 

 . هَرد هي ثبؽٌذ6 هَرد ٍ هصَت ّب 29صبهت ّب در سثبى فبرعي :ًكتِ.

 .كلوِ اي اعت كِ ثِ تٌْبیي هؼٌي یك جولِ دارد: شبِ جولِ
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 (...كبػ، الْي، هزحجب، ثِ ثِ، آُ، ػجت، ؽگفتب، آري، ثلِ، چؾن ٍ )ًوًَِ ّبیي اس ؽجِ جولِ ّب 

 ٍ الف ثؼذ اس هٌبدا« قجل اس هٌبدا» اي ، یب، ایب:(ًشاًِ ّاي ًذا)حزٍف ًذا

 . در ثزخي هَارد هٌبدا ثذٍى حزف ًذا هي آیذ:ًكتِ. هي گَیٌذهٌادا  كلوِ ي ثؼذ یب قجل اس حزف ًذا را :هٌادا

 اگز صذاي آخز یك كلوِ هصَت ثبؽذ در صَرت اضبفِ كزدى یك كلوِ دیگز ثِ آى ٍ عبخت یك تزكيت جذیذ ثبیذ اس یك صبهت :ًكتِ

 هَي عپيذ= عپيذ+ دریبي آثي  هَ = آثي + دریب .  هيبًجي اعتفبدُ ًوَد

   :اًَاع كلوات

  پَل، ؽْز:هثال.   كلوِ اي كِ ثب ّيچ پغًَذ ٍ پيؾًَذي تزكيت ًؾذُ  اعت:سادُ

  ثي پَل، ؽْزدار:هثال كلوِ اي كِ ثب یك پغًَذ ٍ یب پيؾًَذ تزكيت ؽذُ اعت  :هشتق

  ًَرٍس– كتبة خبًِ :هثال.  ثِ ٍجَد هي آیذ (هغتقل)كلوِ اي كِ اس تزكيت دٍ كلوِ عبدُ :هزكب

 : ًَع آى ػجبرتٌذ اس 2ضوبیز اًَاع هختلفي دارد ؛ كِ . كلوِ اي اعت كِ جبًؾيي اعن هي ؽَد ، ًٍقؼ ّبي آى را هي پذیزد:ضويز

 «ـَ م ، ـــَ ت ، ــَـ  ش ، مان  ،  تان ،  شان »  (پيَعتِ)ضوبیز هتصل- 2«  (ایؾبى) آًْب–ؽوب - هب- اٍ-  تَ–هي » (جذا)ضوبیز هٌفصل - 1 

 :حزف كلوِ اي اعت كِ هؼٌي هغتقلي ًذارد؛ ٍثز عِ ًَع هْن هي ثبؽذ :حزٍف

  ....اس، تا ،تز، تزاي ، تِ ، تْز ، تي ، تا ، ٍ: هثل  «ثزاي اضبفِ كزدى كلوِ اي ثِ كلوِ  یب جولِ ي دیگز »:حزف اضافِ 

   ...اگز ، اهب ، پظ ، تب ، ٍ ، چِ سیزا ، كِ ٍ :  هثل«رثظ دادى كلوِ ّب ٍجولِ ّب  » :حزف ربط

 «...یب ، اي ًؾبًِ ي ًذایي ٍ»ًؾبًِ ي هفؼَلي ، « را »هثل«هؾخص كزدى ًقؼ كلوِ در جولِ   »:حزف ًشاًِ 

: *  قيذ اًَاع هختلف ٍهتٌَػي دارد كِ اس هْن تزیي آى ّب. اًجبم یبفتي فؼل راًؾبى هي دّذ چگًَگي  ٍحبلت، یب هكبى  ، سهبى: كلوِ اي اعت كِ، :قيذ

 «آّغتِ ، عَارُ ، خٌذاى ، هزداًِ »: قيذ حبلت هثل *  «   آًجب ، ثبال ، ّوِ جب ، ثيزٍى »:قيذ هكبى هثل * «  اهزٍس، ًبگبُ، ّويؾِ»:قيذ سهبى هثل 

 

 :تشخيص تفاٍت يا تشابِ كلوات در گشيٌِ ّا

 .ثزاي ایي هٌظَر ثبیذ هؼيبر ٍ هالک تفبٍت یب تؾبثِ ثيي كلوبت گشیٌِ ّب را پيذا ًوَد، عپظ گشیٌِ صحيح را پيذا ًوَد

 هؼلَم(  ػلَم     د (ج ×     ػول( ػلن          ة  (الف         كلوِ كذام گشیٌِ ثب ثقيِ تفبٍت دارد؟: هثبل

 .ثَدى اعتّن خاًَادُ كِ هالک ٍ هؼيبر 

  كِ هزثَط ثِ جوالت خجزي هي ثبؽذ:ًْاد ٍ گشارُ

 . خجزي كِ در هَرد ًْبد دادُ هي ؽَد:گشارُ كغي یب چيشي كِ در هَرد آى خجزي هي دّين  :ًْاد

 ثزاي تؼييي ًْبد ٍ گشارُ یب عبیز اجشاي یك جولِ اگز اس هتَى كْي اعت، حتوبً ثبیذ آى را اثتذا ثِ سثبى اهزٍسي ثبسًَیغي ًوَد، عپظ اجشاي :ًكتِ

 .آى را هؾخص كزد

 :تاريخ ٍ ادبيات 

 .را هغبلؼِ ًوبیيذ آثار آًْاٍ ًام ضخصيت ّا آخز كتبة فبرعي در حذ  (اعالم)ًام ًاهِ قغوت : داًص آهَساى عشيش

داًؼ آهَساى ػشیش؛ ثِ هؼٌي لغبت ٍ ٍاصُ ّبي كْي ٍ ثبسگزداًي هتَى كْي تَجِ خبصي داؽتِ ثبؽيذ، سیزا اكثز عَاالت ثِ ًَػي ثِ :ٍ كالم آخز

 .ایي ًكتِ هْن هزثَط هي ؽَد

باشید ید  فق و مؤ  رجبعلی جوان بخت .  - مو


