
 "جزوه ی ادبیات "                                                                

 تِ هجوَػِ ای اص کلوات گفتِ هی ضَد کِ داسای هؼٌی ٍ هفَْم هستقل تاضذ. جولِ :

 "اًَاع جولِ"

 .خثشی: جولِ ای کِ دس آى گَیٌذُ خثشی سا تِ ضًٌَذُ هی سساًذ.1

 اص ضًٌَذُ سَال هی پشسذ ..پشسطی:جولِ ای کِ گَیٌذُ 2

 .ػاطفی: جولِ ای کِ ػَاطف ها سا تیاى هی کٌذ.3

ٍ دس تؼضی هَاقغ اٍ سا ًْی هی .اهشی: جولِ ای کِ گَیٌذُ تِ ضًٌَذُ دستَسی سا صادس هی کٌذ 4

 کٌذ .

 "جمالت"

 ی: ًْاد + فؼلیدٍ جض

 :ییسِ جض

 .ًْاد + هسٌذ + فؼل ستطی1

 . ًْاد + هفؼَل + فؼل2

 هتون + فؼل.ًْاد + 3

 چْاس جضیی : ًْاد + هتون + هفؼَل + فؼل

 هسٌذ:  هفَْم کلوِ یا تشکیثی کِ تِ ٍسیلِ فؼل ستطی تِ ًْاد ًسثت دادُ هی ضَد.

 هفؼَل : کسی یا چیضی کِ کاس سٍی آى اًجام گشفتِ تاضذ. ) سا . ی . تذٍى ًطاًِ (

 



 "آرایه های ادبی"

 کسی یا چیض دیگش..تطثیِ : هاًٌذ کشدى کسی یا چیضی تِ 1

 .ادات تطثی4ِ.ٍجِ ضثِ                 3.هطثِ تِ              2.هطثِ         1اسکاى تطثیِ : 

 .تطخیص: تِ جاى تخطیذى تِ اضیا گَیٌذ.2

.هشاػات ًظیش : استفادُ اص ٍاطُ ّای یک هجوَػِ کِ تا ّن تٌاسة داسًذ . تٌاسة تیي ٍاطُ ّا 3

 صهاى ٍ .... تاضذ. یا هی تَاًذ اص جٌس هکاى

تشای صیثا تش ضذى ضؼش ٍ تاثیشگزاسی تیطتش آى اص آیات یا سٍایات  .تلویح: ّشگاُ ضاػش یا ًَیسٌذ4ُ

 ٍاحادیث استفادُ کٌذ : ػول تلویح سا اًجام دادُ است.

.کٌایِ: سخٌی کِ داساییک هؼٌای ظاّشی ٍ یک هؼٌای تاطٌی است ٍ هٌظَس ًَیسٌذُ هؼٌای 5

 تاطٌی آى است.

 نقش رب آب زدنهثال: 
.سجغ: تِ کلواتی ّن ٍصى ٍ ّواٌّگ کِ تیص تش دس ًثش تِ کاس هی سٍد . تِ ًثشی کِ سجغ داضتِ 6

 تاضذ ًثش هسجغ هی گَیٌذ.

 تىاوگری هب هنر است هن هب مال                و                    زبرگی هب عقل است هن هب سال هثال: 
تاس یا تیطتش دس کالم تیایذ تِ گًَِ ای کِ تش هَسیقی دسًٍی تیافضایذ ٍ  : ّش گاُ کلوِ ای دٍ.تکشاس7

 تاثیش سخي سا تیطتش کٌذ آى سا تکشاس هیگَیٌذ.

.جٌاس: کلوِ ّایی کِ اص یک جٌس ّستٌذ تِ ایي کلوات کِ ضؼش سا صیثاتش ٍ خَش آٌّگ تش 8

 هی کٌذ جٌاس هیگَیٌذ.



 ًظش هؼٌی هتفاٍت اًذ.جٌاس تام : ّشدٍ تِ یک صَست تلفظ ٍلی اص 

 .رب دوختً ام دیدي چى باز از همً عالم                        ات دیدي ی مه رب رخ زیبای تى باز استهثال: 
  جٌاس ًاقص:

 گل و گل(حشکتی: اختالف دس حشکت هثل : 1

 صبا و سبااختالف دس حشف هثل :  (اختالفی:2

 انم و انهمیکی اص کلوات یک حشف تیطتش داسد هثل :  افضایطی:(3

 ش ضاػش ًام خَد سا تیاى هی کٌذ کِ تِ آى تخلص هی گَیٌذ..تخلص: دس تیت آخ9

سا دلٌطیي تش هی کٌذ ٍ سثة سٍضٌی ٍ سسایی سخي  .ٍاج آسایی : تْشُ گیشی اص تکشاس حشٍف کالم11

 هی ضَد. 

گام خزان است.     باد خنک از جانب خىارزم وزان است.                  خیسید و خز آرید  هک  هن
 "صفات"

 یکی اص خصَصیات اسن سا تیاى هی کٌذ. صفت: کلوِ ای است کِ*

 گل زیبا*صفت سادُ )تیاًی(:  صیثا        

 یار بد بدرت بىد از مار بد.*صفت تشتش )تفصیلی(:  صیثاتش       

 دانش آمىز باهىش رتیه است. ایه          *صفت تشتشیي)ػالی(: صیثاتشیي 

 



 "کلمات"

 .سادُ: اص یک تخص ساختِ ضذُ اًذ ٍ هؼٌی هستقل ٍ هطخصی داسًذ هثل : گل1

.هطتق: ٍاطُ ّایی ّستٌذ کِ اص یک تخص هؼٌی داس ٍ اص یک تخص تی هؼٌی ساختِ ضذُ اى 2

 هثل :  گلذاى

 ضذُ اًذ هثل : گلخاًِکلواتی ّستٌذ کِ اص دٍ تخص هستقل ٍ هؼٌی داس تطکیل .تشکیة: 3

*تشکیة ٍصفی: تشکیثی است کِ دس آى یک اسن تِ ّوشاُ صفت هی آیذ اها دس تشکیة اضافی ّش 

 دٍ کلوِ اسن ّستٌذ . 

 *ساُ ّای تطخیص تشکیة ٍصفی اص اضافی :

 ..افضٍدى حشف تش ٍ تشیي1

 ..آٍسدى ایي دس اتتذای جول2ِ

  .گزاضتي حشف ی هاتیي تشکیة.3

.................................................................................................................................. 

 تي هاضی + ضٌاسِ ماضی ساده

ماضی 

 استمراری

 هی + تي هاضی + ضٌاسِ

 تي هاضی + ُ + فؼل کوکی تَد ماضی بعید

 تي هاضی + ضٌاسِ + ُ + ) ام.ای.است( نقلی ماضی

 تي هاضی + ُ + تاضذ التزامی ماضی

 تي هاضی + ضٌاسِ + فؼل داضت + هی مستمر ماضی

 هی + تي هضاسع + ضٌاسِ مضارع اخباری



 هضاسع + ضٌاسِب + تي  مضارع التزامی
 

کِ تا التضاهی  تَدگفتن اص هي تؼیذ  هی. تا استوشاسی ام : هي هاضی ًقلی  ضؼش فؼل هاضی

 .تاضن

 "گروه اسمی"

گشٍُ اسوی : گشٍُ اسوی اص یک اسن تِ ػٌَاى ّستِ دسست هی ضَد کِ هی تَاًذ یک یا چٌذ 

 ٍاتستِ تگیشد.

 ّستِ: ّواى اسوی است کِ کلوِ ّا یا تخص ّای دیگش تِ آى افضٍدُ هی ضَد.

 ایي خاًِ ی صیثا سا تشای هادسم خشیذُ است. تشادس تضسگنهثال: 

( صفت 4( صفت تؼجثی         3( صفت پشسطی       2( صفت اضاسُ       1  : ٍاتستِ ّای پیطیي

 هثْن            

 ( صفت ػالی )تشتشیي( 7( ضواسضی تشتیثی ًَع اٍل )اهیي(       6( صفت ضواسضی اصلی          5

ٍ هطتقات آًْا ّوشاُ تا اسن ٍ جاًطیٌاى اسن رکش «آى»ٍ «ایي»: ّشگاُ ٍاطُ ّای .صفت اضاسُ 1

« ضویش اضاسُ»اًذ. اها اگش تی ّوشاّی اسن ٍ جاًطیٌاى آى رکش ضًَذ « صفت اضاسُ»ضًَذ 

  ّستٌذ.

بهتر ایه دوست از آن دوست :هثال .
است   

                                                                                      ست ایه از آن بهترا

 

 ( ضویش اضاسُ) *ًکتِ* ّشگاُ تؼذ اص ٍاطُ ّای اضاسُ ضذُ هکث کَتاّی ضَد ٍاطُ ی هَسد ًظش 

 است.

پسر ، خیلی ایه             مجید است.  ایه  هثال: 
.باهىش است   



آى چٌاى . ایي  ایي چٌیي ، چٌاى ، ، آى ، ّویي ، ّواى ، چٌیي ایي ، : صفات اضاسُ ػثاست اًذ اص  

ایي ّوِ . آى ّوِ .ایي قذس . آى قذس . ّویي قذس .ّواى  .گًَِ . آى گًَِ . ایي طَس . آى طَس 

 قذس ٍ .... 

 ، ، چِ جَس قذس، چِ اًذاصُ  چطَس چگًَِ ، ، ، چِ کذاهیي کذام ،)  : ّشگاُ ٍاطُ ّای.صفت پشسطی 2

صفت . ّوشاُ تا اسن یا جاًطیٌاى اسن تیایٌذ ( ّیچ ٍ.... ، چٌذهیي چٌذ، چٌذم ، چِ هقذاس ،

.ّستٌذ ( ضویش پشسطی) ًاهیذُ هی ضًَذ. اها اگش تا اسن یا جاًطیٌاى آى ّوشاُ ًثاضذ پشسطی    

م    هثال:  م را دوست داری                 را دوست داری؟  کتاب  کدا ؟کدا  

 

 ، تسیاسی ، کوی ، خیلی ، چٌذیي فالى ، ّیچ ، ّوِ ، ّش ): ّشگاُ ًطاًِ ّای هثْن هثْن صفت.3 

ّوشاُ اسن یا جاًطیٌاى اسن رکش ضًَذ، (، چٌذاى ،... پاسُ ای ، تؼضی ، ، تشخی قذسی اًذکی ، ،

.اًذ ( اسن هثْن) ٍ اگش تذٍى ّوشاّی اسن ٍ جاًطیٌاى اسن رکش گشدًذ  اًذ (صفت هثْن)  

     
آمدندهمً            . آمدند آن همً مردمهثال:    

.هفَْم پشسطی داضتِ تاضٌذ دیگش ًطاًِ هثْن ًیستٌذ ( ، چٌذیي ، ّیچ چٌذ )ّشگاُ  : ًکتِ  

؟ را می شىاسی عاقلی چیه      : هثال  

 ّوشاُ اسن یا جاًطیٌاى اسن تاضٌذ ( چقذس ، ، ػجة چِ) ّشگاُ ٍاطُ ّای .صفت تؼجثی: 4   

.اًذ ( تؼجثیضویش ) ّستٌذ ٍ اگش تِ تٌْایی رکش گشدًذ  (صفت تؼجثی)  

هچ کردی              .      . هچ کار خىبی کرد    : هثال   
                                                                                              

.صفت ضواسضی: 5   

صفت ضواسضی اصلی: ّش گاُ اػذاد یک تا تی ًْایت تا اسن یا جاًطیٌاى اسن ّوشاُ گشدًذ ، الف( 

.اًذ( ضویش ضواسضی) اًذ ٍ اگش تِ تٌْایی رکش ضًَذ  ( صفت ضواسضی اصلی)     

 . پیشت می آیمیک روز :   هثال    

 

 



( صفت ضواسضی تشتیثی:ب  

ٍاتستِ  ّوشاُ هی ضَد  (اهیي)ّوشاُ است . صفتی کِ تا  (م)ُیا  ( هیي) ُصفتی است کِ تا لفظ  

.ّوشاُ هی ضَد ٍاتستِ پسیي است (مُ )پیطیي ٍ صفتی کِ تا   

هچ کردی              . فرا رسید ما از آشىایی مايچهارمیه                                                                                          :     هثال .       
صفت ػالی : (ج   

ّستٌذ (صفت ػالی)سا تِ دًثال داسًذ (تشیي)ًَذ پس ّوِ ی صفت ّایی کِ   

 . تضسگ تشیي )صفت ػالی(آسصٍی هي است دیذى تَ هثال:  
 

 "اضافه تشبیهی"

اگش ًَیسٌذُ یا ضاػش دس ًَضتِ ی خَد هضاف ٍ هضاف الیِ سا کِ حالت تطثیْی داسد تِ کاس تشد 

 یؼٌی ایٌکِ اص طشفیي تطثیِ تِ دیگشی اضافِ ضَد تِ آى اضافِ ی تطثیْی هی گَیٌذ.

 دوستی بنشان                       هک کام دل هب بار آرد.ردخت هثال: 

 ایي + هطثِ + ّواًٌذ + هطة تِ + است. راي تشخیص:

 هثال: ضشاب ػطق                                                                 هثال: لة لؼل 

سا هطخص ًوی کٌذ ٍ آخش : کلوِ ای است کِ هؼٌی فؼل سا دس تش داسد ٍلی صهاى ٍ ضخص هصذس

 آى ّا حشف ) ى ( ٍجَد داسد.

 : کلوِ ای است کِ جاًطیي اسن هی ضَد ٍ اص تکشاس دٍتاسُ ی آى جلَگیشی هی کٌذ.ضویش

 .هٌفصل:                       هي . اٍ . تَ                    ها . ضوا . آى ّا1*

 هاى . تاى . ضاى             .هتصل:                        م . ت . ش       2*

 ی است کِ ضویش تِ آى تاص هی گشدد.کلوِ ا هشجغ ضویش:


