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 ششم:                                                                                                                               پایه 

    ((آرایه های ادبی      ))                                                      

 .در ایي جا تا آرایِ ی تطثیِ آضٌا خَاّین ضذ .آضٌا ضذین  (تطخیص ، تضاد ، سجغ ٍضزب الوثل )قثالً تا چْار آرایِ ی ادتی  

 ((آرایه ی تشبیه  ))                         

.                                        ًذ یؼٌی هاًٌذ کزدى چیشی تِ چیش دیگز کِ تِ جْت داضتي صفت یا صفاتی تا ّن هطتزک تاشتطثیِ 

 :                                                                                                        ست ّز تطثیِ دارای چْار رکي یا پایِ ا

.  کلوِ ای کِ آى را تِ کلوِ ای دیگز تطثیِ هی کٌین :  هطثِ - 1

  . کلوِ ای کِ کلوِ ی دیگز تِ آى تطثیِ هی ضَد:  هطثِ تِ  - 2

ّوچَى، :  کلوات یا ٍاصُ ّایی ّستٌذ کِ ًطاى دٌّذُ ی پیًَذ ضثاّت هی تاضٌذ ٍ ػثارتٌذاس:  ادات تطثیِ - 3

 چَى، هثل، هاًٌذ، تِ ساى، ضثیِ، ًظیز، ّواًٌذ، تِ کزدار                                                                                          

 (دلیل ضثاّت ). صفت یا ٍیضگی هطتزک تیي هطثِ ٍ هطثِ تِ هی تاضذ :  ٍجِ ضثِ - 4

 (شجاع )؛ وجه شبه (شیز)؛ مشبه به (ماننذ)؛ ادات تشبیه(علی)مشبه . ػلی هاًٌذ ضیز ضجاع است :  هثال 

ٍ « ادات تطثیِ  »  کِ در توام تطثیْات حضَر دارًذ اها. طزفیي تطثیِ ًام دارًذ « هطثِ تِ » ٍ « هطثِ »  :1 ًكتِ

» ٍ « هطثِ » کِ در ایي صَرت تطثیِ تا داضتي دٍ رکي . هی تَاًٌذ در یك تطثیِ حذف ضًَذ« ٍجِ ضثِ  » 

 . تز قزار است « هطثِ تِ 

 ػجـة اسـت اگـز ًگـزدد کِ تگزدد آسیاتی       دل ّوچَ سٌگت ، ای دٍست تِ آب چطن سؼذی: هثال 

» در تشبیـه . در این بیت نیامذه است « سختی » دل به سنگ تشبیه شذه است اما وجه شبه : تَضیح 

. حـذف شذه است « ادات تشبیه » و « وجـه شبه 
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. آى تطثیِ هی کٌین  را درداضتي ٍجِ ضثِ تِ«هطثِ » قَیتز ٍ تارستز است کِ ها« هطثِ تِ»درتطثیِ ّویطِ ٍجَدٍجِ ضثِ در :2ًكتِ 

  (الثتِ داضتي هطثِ ٍ هطثِ تِ الشاهی است  ). ّز چِ ارکاى تطثیِ کوتز تاضذ تطثیِ ادتی تز است  : 3ًكتِ 

اگزدٍ یا چٌذ پذیذُ را کِ تِ ًَػی ٍیضگی ّا ٍ صفات هطتـــزکی داضتِ تاضٌذ تِ ّوذیگز هاًٌذ کٌین ،اس . تطثیِ ادّػای ّوساًی است 

  .تطثیِ یكی اس پز کارتزدتزیي آرایِ ّای ادتی هی تاضذ . آرایِ ی تطثیِ استفادُ کزدُ این

  رٍا داری کِ هي تلثل چَ تَتیوار تٌطیٌن       س خٌذیذى لثت تا ّن ًوی آیذ  گل ى ّوچَ  تَ     :  هثا ل 

 ٍجِ ضثِ              هطثِ تِ    ادات هطثِ            

 :تمزین 

 . در جوالت سیز ارکاى تطثیِ را هطخص کٌیذ – 1

 .  قاهت سزٍش خویذُ است ( ب .            داًا چَى طثلِ ی ػطار است خاهَش ٌٍّزًوای  (الف 

 .تِ ًزهی تز سز کارٍى ّوی رفت / تلن آرام چَى قَیی سثكثال ( د .                  دلص سٌگ است  (ج 

 .صالِ ّا ّوچَى الواسی داًِ داًِ هی درخطٌذ  (ُ 

 چَى اضك ػزٍسی است تزافتادُ تِ رخسار/ آى قطزُ ی تاراى کِ تزافتذ تِ گل سزخ  (ٍ 

 

 . ًَع آرایِ ی ادتی را در ّز تخص هطخص کٌیذ – 2

 .در ًَهیذی تسی اهیذ است پایاى ضة سیِ سپیذ است (الف 

  . تَی ضیز آیذشٌَّس اس دّي (                ج  افـزاسیـاب   ًـام  تطٌـَد   اگـز *** ضـَد کَُ آّـي چَ دریای آب  ( ب 

  چَى ّوی سپزم  تثسّوی کي ٍ جاى تیي کِ /  تَ ّوچَ صثحی ٍهي ضوغ خلَت سحزم  (د 


