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 گرامی همکاران خدمت ادب عرض و سالم عرض با

 بخیر وقتتون

 فارسی دستوری نکات بررسی با هستم عزيزان شما خدمت در

 [Forwarded from ذبیح] 

  نوشتن مشق و نوشتن امال شدن يکنواخت از جلوگیری برای سالم

 و کن پیدا و بگرد متن از...  ظ ق م ث ح حروف که کلماتی مثال برای بگويید توانید می فرزندتان به شما

  بنويس

 و باشد می روانشناسی اصل يک اين که بکشد نقاشی يک مشق پايان در بگويید است خسته مشق از اگر و

 معذرت ناقصم مطالب ی ارايه از انشااهلل داشت خواهد خوبی اثرات

 [Forwarded from m] 

 مطلب ی گوينده ويا نويسنده يا شاعر فرد يعنی مبالغه است مبالغه بحث آمده کتاب در که مواردی از يکی

 کنند توصیف هست چه آن از وبیشتر تر بزرگ خیلی را رويدادها خود، سخن قدرت و تاثیر بر افزودن برای

 ويا باشند داشته برخورد آن با ممکنه روز طول در که مواردی از خودشان تا خواهیم می ها بچه از

 کنند بیان شنیدن خونه تو ويا کرده بیان دوستشون

 خودشان نظرات تا خواهیم می گروه سخنگوی از بعد و گروهها در گذاريم می گو و گفت به رو موضوع

 کنند رابیان

 

 در موضوع ماندگاری باعث که کنند می بیان را داری خنده بعضا و جالب مثالهای ها بچه رفته هم روی

 شد خواهد ذهن
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 افتاده اتفاق واقعا که نیست معنا اين به اين اومده چشاش از خون که کرده گريه اينقدر گويیم می وقتی

 داده نشان معمول از بیشتر و بزرگتر بسیار را کردن گريه بلکه

 .دهند ارايه کالس به و کنند پیدا را شده خوانده دروس های مبالغه خواهیم می ها بچه از

 است کنايه کتاب در شده مطرح موارد ديگر از

 نزديک مفهوم ويکی دور مفهوم يکی باشد  داشته مفهوم دو تواند می سخن هر

 است عبارت معنی همان همان، نزديک مفهوم

 کند می بیان را گوينده مقصود دور مفهوم

 آيد نمی بر کاری انجام ی عهده از که است اين دورش مفهوم اين پاست و دست بی فالنی گويیم می وقتی

 او بودن افسرده و آزرده حال همان در و خشمگین از کنايه:  بودن تلخ کسی اوقات يا

  است محال که کن بیرون سرت از را خیال اين گفت تلخ اوقات با

 صريح بیان از استفاده بدون مقصود فهماندن از کنايه:  گفتن زبانی بی زبان با

 است تشبیه موضوع فصل اين در بعدی موضوع

 چیزی به کسی يا چیزی کردن شبیه يعنی تشبیه

 است شده تشبیه چی به چی بپرسید خودتان از اول بگويیم ها بچه به که است اين تشخیص راه بهترين

 است مشبیه  اولی، چی حال

 به مشبه دومی ولی

 است  نورانی شمع چون شهید مثال

 شده تشبیه چی به چی پرسیم می

 بشه ملکه تا.کنیم زياد هم رو تشبیه ارکان و اجزاء
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 شمع به شهید داد خواهند جواب ها بچه

 مشبه پس هست اول چی شهید ها بچه خب

 شمع به گفت خواهند مسلما شده؟ تشبیه چی به حاال

 است به مشبه همون شمع اين

 هست تشبیه در هم ديگری ارکان قسمت دو اين بر عالوه که کنیم می اشاره

 گويیم می تشبیه ادات آنها به که....... و مثل،مانند،همچون چون،

 چیه؟ هست مشترک شمع و شهید بین که چیزی اون حاال

 است دهندگی نور همان جمله اين در که

 و بنويسند رفته بکار آن در تشبیه که جمله چند گروه هر تا بخواهید گروهها از يادگیری تکمیل برای باز

 کنند مشخص را آن اجزای

 باشد بهتر يادگیری برای اعضا به خوبی بسیار کمک تواند می گروه در کار

 

 وروز، شب مثال هستند هم ضد که شوند می برده بکار کلماتی اوقات گاهی جمالت ودر فارسی زبان در

 ساخت را کلمات اين توان می با يا بی افزودن با اوقات گاهی گويند می متضاد اينها به.....و وسید سیاه

 شعر يا جمله در هم ضد کلمه دو کاربرد يعنی دارد وجود تضاد صنعت هم ادبی صنايع در

 است امید بسی نومیدی در

 است سپید سیه شب پايان

 دقیقا

 غمی دل به ندارد که آن ندارد شادی
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 همند متضاد غمی و شادی

 بیاورند را هايی نمونه ها سايت در جستجو ويا مطالعه با تا خواهیم می ها بچه از تکمیلی کار برا باز

 است مثنوی بعدی مطلب واما

 بیت با و اند قافیه هم هربرت دوم با اول مصراع و دارند وزن يک آن ابیات ی همه که شعری يعنی مثنوی

 دارند گانه جدا ای قافیه بعدی

 است شده سروده قالب همین در معنوی مثنوی

 هستند قافیه هم هم با اول بیت از دوم مصراع با اول مصراع يعنی

 باشند می متفاوت اول بیت قافیه با و قافیه هم باز دوم بیت از دوم و اول مصراع و

 مبادا و اما

 چیست؟ منادا

 .گويیممی منادا چیز آن يا آن کس به دهیم،  قرارش مخاطب يا بزنیم صدا را چیزی يا کسی وقتی

 !يارب! سعديا! خدايا: مانند

 ی زيرمجموعه در ندا حروف. رودمی کاربه چیزی يا کسی خواندنِ و زدن صدا برای که حروفی ندا حروف

 آی، ،(عربی از برگرفته) يا ای،: از عبارتند زبانفارسی در آنها پرکاربردترينِ و[ ۱]گیرندمی قرار «نماهانقش»

 .ا

 تقسیم دسته دو به بیايند، آن از بعد يا قبل که نظر اين از و آينددرمی هااسم بعضی سرِ بر ندا حروف

 :شوندمی

 .ا: آيدمی اسم از بعد که ايحرفی يا،: مانند آيند،می اسم از قبل که حروفی

 بگردان موفق درسهايم در مرا خدايا گويیم می وقتی
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 باشد می مبادا خدا پس داديم قرار خطاب مورد را خدا

 ندا حرف شود می آمده خدا از بعد که يا

 مثال آيد می ندا حرف بدون مبادا گاهی که باشیم داشته توجه

 کن بیان را مطلب پوريا،

 پوريا ای بوده که

 است شده حذف يا محذوف ندای حرف  ای

 .بیابند را مناداها آيد ه دا قرار اختیارشان در که متنی از ها بچه تا بخواهید باز

 چند يا دو آن به باشد، نیاز بعدی هایبیت يا بیت به آن معنای تکمیل برای و ناقص بیت، يک معنای هرگاه

 است اين المعانیموقوف از منظور و است وابسته و ايستانده معنای به موقوف. گويندالمعانیمیموقوف بیت

 .است بعدی بیت يا مصراع معنی به بیتوابسته يا مصراع يک معنای درک که

 سر پشت را بعدی هایمصرع يا خطوط بايد خواننده وقف بدون که دارد وجود شماری بی موارد شعر، در

 .باشد شده تمام جمله که برسد جايی به تا بخواند هم

 :نمونه

 .درنگ و خوف بی لحظه اين بايد                برسی وصالم به خواهی تو گر

 تنگ ی سینه آن از آری برون دل.                 بدری تنگش ی سینه و روی

 با ولی است، کاملی جمله ی خودش برای نخست مصرع که کنیم حس دوم مصرع به اتصال بدون شايد گاه

 .بخوانیم قبل جمله ی ی ادامه در را آن بايد که شويممی متوجه دو مصرع شروع

 بیان بخوبی رو مطالب باشم تونسته امیدوارم خواهم عذر گرفتم رو شما وقت که اين از گرامی همکاران خب

 باشم کرده

 .است قويتر به مشبه در شبه وجه و.میگويند شبه وجه آن به که 


