بً وام آوکً جان رافکرت آموخت
وام زیبای مه:

کالش :ضطم
جسوي ی آموزضی دستور زبان فارسی

مبالغً چیست؟
گاُی ضاػزاى ّ ًْیسٌذگاى تزای ایٌکَ تأثیز ّ قذرت سخي خْد ّ رّیذادُا را تیطتز اس آًچَ
کَ در ّاقؼیّت ُست تْصیف کٌٌذ ،تشرگ ًوایی کی کٌٌذ .تَ ایي گًَْ تشرگ ًوایی در تیاى دْادث
«هثالغَ» هی گْیٌذ.
* هثالغَ هٌاسثتزیي تزفٌذ ادتی  ،تزای تصْیز کزدى دًیای دواسی است ّ ضایذ تَ جزأت هی تْاى
گفت تِتزیي هثالغَ ُا ّ اغزاق ُا را تایذ در ضاٌُاهَ ی فزدّسی جست ّ جْ کٌین.
* مثال  :کَ گفتذ تزّ دست رستن تثٌذ /

ًثٌذد هزا دست چزر تلٌذ

در ایي تیت اغزاق تا دًیای پِلْاًی رستن تٌاسة دارد ّ ادػّا هی کٌذ کَ فلک ُن ًوی تْاًذ دست اّ
را تثٌذد.
* مثال  :گز چزر گْیذ هزا کیي ًیْش  /تَ گزس گزاًص توالن دّ گْش
ایي تیت اداهَ ی تیت قثل است ّ رستن در تْصیف قذرت ّ جٌگاّری خْد هثالغَ هی کٌذ.
ثزست تاسّت چْى راى ضیز /
* مثال ِ :ست َ َ

تَز ّ یال چْى اژدُای دلیز

هثالغَ در تْصیف قذرتوٌذی رستن اس سْی اسفٌذیار.
*مثال  :ضْد کٍْ آُي چْ دریای آب  /اگز تطٌْد ًام افزاسیاب
کٍْ آٌُیي ،اگز ًام افزاسیاب را تطٌْد اس تزص هاًٌذ دریای آب هیطْد.
هثالغَ در تْصیف ّاکٌص تزص ًسثت تَ ضٌیذى ًام افزاسیاب.
*مثال  :تگذار تا تِ ِگزیَن چْى اتز در تِاراى  /کَش سٌگ ًالَ خیشد ّقت ّداع یاراى
هثالغَ در تْصیف دالت گزیَ کزدى ّ ًالَ کزدى.
*مثال ُ :ز ضثٌوی در ایي راٍ صذ تذز آتطیي است  /دردا کَ ایي هؼوا ضزح ّ تیاى ًذارد
هثالغَ در تْصیف دالت سْسًاک تْدى اضک چطن.
* مثال  :چْ تْسیذ پیکاى سز اًگطت اّی /

گذر کزد تز هِزٍ ی پطت اّی

هثالغَ در ضذت تزخْرد ّ اصاتت تیز.
* مثال  :تکطتن ِس جٌگ اًذرّى ضاُطاى  /تِی کزدم آى ًاهْر گاُطاى
هثالغَ ی رستن در تْصیف قذرت ّ جٌگاّری خْد ّ کطتي دزیفاًص در جٌگ.
* مثال ُ :زگش کسی ًذیذ تذیي ساى ًطاى تزف  /گْیی سهیي لقوَ ای است در دُاى تزف
هثالغَ در تْصیف هقذار تارش تزف.

بً وام آوکً جان رافکرت آموخت
وام زیبای مه:

کالش :ضطم
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کىایً چیست ؟
کٌایَ یکی اس اًْاع في تیاى در ستاى فارسی است « .کٌایَ » یؼٌی سخٌی کَ دارای دّ هؼٌی دّر ّ
ًشدیک تاضذ ّ .هٌظْر گْیٌذٍ هؼٌی دّر آى تاضذ.
*ًکتَ  :هؼٌی ًشدیک در کٌایَ ُواى هفِْهی کَ در ظاُز جولَ دیذٍ هی ضْد استّ .لی هقصْد
اصلی گْیٌذٍ هؼٌی دّر هی تاضذ.
هثال  :سىگ را بر سبو زدن .کٌایَ اس« آسهایص ّ اهتذاى کزدى » است.
هثال  :ضکم را صابون زدن  .کٌایَ اس « قْل ّ ّػذٍ دادى » است .
هثال  :فالوی آضغال خاوً اش زیاد است .کٌایَ اس « هِواى سیاد داضتي » است .

هثال  :فالوی ریص سفیذ است .کٌایَ اس« سي ّ سال تاال ّ داضتي تجزتَ ُای سیاد یک فزد » است.
هثال  :بً تىگ آمذن  :کٌایَ اس « خستَ ضذى ّ تَ ستٍْ آهذى » است .
هثال  :میان حرف کسی پریذن  :کٌایَ اس « قطغ کزدى سخي گْیٌذٍ » است.
هثال  :چطم کسی آب وخوردن  :کٌایَ اس « اًتظار درست اًجام ضذى کاری را ًذاضتي » است.
در خاوً اش ٌمیطً باز است .کٌایَ اس « هِواى ًْاس تْدى آى ضخص است ».
هثال  :فالوی ِ
* در هثال فْق دقّت کٌیذ اگز جولَ ایي گًَْ ًْضتَ ضْد «:فالًی در خاًَ اش تَ رّی ُوَ تاس
است» ایي جولَ دیگز کٌایَ تَ دساب ًوی آیذ ّ ضزب الوثل است .چْى هٌظْر اس ٌمً اًساى ُا
ُستٌذ ّ کاهالً هطخص است کَ گْیٌذٍ هٌظْرش هِواى ًْاسی است.

تفاوت کىایً با ضرب المثل چیست ؟
ضزب الوثل ُا ریطَ ی داستاًی دارًذ ّ در هیاى ػوْم هزدم رایج ُستٌذ ّ .هؼوْالً یک
هؼٌی هستقین ّ ّاضخ دارًذ .ایي تفاّت در هثال تاال کاهالً ّاضخ تْضیخ دادٍ ضذٍ.
هثال :قطزٍ قطزٍ جوغ گزدد ّاًگِی دریا ضْد.
اها کٌایَ ُا کوتز ریطَ ی داستاًی دارًذ ّ هؼوْالً هؼٌی هستقیوی ًذارًذ ّ طزف اس تیاى
آى هٌظْری غیز اس هؼٌی هستقین آى دارد.
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تطبیً چیست؟
تطثیَ یؼٌی هاًٌذ کزدى چیشی تَ چیش دیگز کَ تَ جِت داضتي صفتی یا صفاتی تاُن هطتزک تاضٌذ.
تطثیَ چِار تخص اصلی دارد:
 -1هطثَ  :کلوَ ای کَ آى را تَ کلوَ ای دیگز تطثیَ هی کٌین.
 -2هطثٌََ تَِ  :کلوَ ای کَ کلوَ ای دیگز را تَ آى تطثیَ هی کٌین.
ّ -3جَ ضثَ ّ :یژگی هطتزک تیي هطثَ ّ هطثٌَ تَ را هی گْیٌذ.
 -4ادات تطثیَ  :کلواتی کَ ًطاى دٌُذٍ ی پیًْذ ضثاُت هی تاضٌذ .هاًٌذ « چْى  ،تَ ساى  ،هاًٌذ  ،تَ
کزدار ُ ،وچْى ُ ،واًٌذ».... ،
تَ هثال ُای سیز دقّت کٌیذ.
* تشد تیغ ّ تٌذاخت اس َتز سزش

فزّ ریخت چْى رّد ،خْى اس َت َزش

 -1هطثَ  :خْى
 -2هطثٌَ تَ  :رّد
ّ -3جَ ضثَ ( :جاری ضذى) خْى هاًٌذ رّد
 -4ادات تطثیَ :چْى
* سز ّ گْش تگزفت ّ یالص دلیز
 -1هطثَ :
 -2هطثٌَ تَ  :ضیز

سز اس تي تکٌذش تَ کزدار ضیز

