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 اىواع نهارت ها:

 صيیدن-ىوصتو-.نهارت های زةاىی: صانل خواىدن1

 نکث کردن-تکیه-آهيگ-.نهارت های فرازةاىی: صانل لدو2

جلوه گاه آجا نيظوم و نيحور فرهیختگان اىدیضه وری چون فردوسی است که ةا ةهره گیری از 

ها ههه آجار ادةی ایران آییيه  زالل فرهيگ اسالنی،آجار ناىدگار و پر نایه را ةه یادگار ىهادىد.ایو

 اىد

 .واج ةه نػيای خرف است که ةه دوةخش ظانت و نعوت تلسیم نیضود

 تهانی نتو ها را در سه كلهرو تلسیم نی کييد، كلهرو زةاىی،ادةی و فکری

.سطح واژگاىی: 1ایو كلهرو را ةه دو سطح تلسیم ةيدی نی کييد:.كلهرو زةاىی: 1

ی و غیر فارسی ةودن،ىوع ساختهان)ساده،نضتق و نرکب(،رواةت درایيجا،لغت ها ازىظر فارس

نػيایی کلهات از كتیل ترادف،تضاد،تضهیو،تياسب،ىوع گزیيش و ههچيیو درست ىویسی 

.سطح دستوری )ىدوی(: درایيجا،نتو از دید ترکیتات و كواغد دستوری،کارةرد 2ةرسی نیضود.

 نی صود.های دستوری تاریخی،کوتاهی و ةليدی جهله ها ةرسی 

ایو كلهرو صیوه ىویسيده در ةه کار گیری غياظر زیتایی نتو را در سه سطح .كلهروادةی:2

 ةرسی نی کيد:

 .سطح آوایی)نوسیلایی(:درایو نرخله نتو از ىظردید ةدیع لفظی ةرسی نی کييد.1

 .سطح ةیاىی:ةرسی نتو از ىظر نسائل غلم ةیان،ىظیر تضتیه،استػاره،نجاز و کيایه.2

دیع نػيوی:ةازخواىی نتو ازدیدتياسب های نػيایی؛ههچون تضاد،ایهام،نراغات ىظیر .سطح ة3

 و... .



 

 

درایو نرخله نتو از ىظر ویژگی های فکری،روخیات،اغتلادات،گرایش ها، ىوع  .كلهرو فکری:3

 ىگرش ةه جهان دیگر ةرسی نیضود.

 خعوظیت اىسان را ةه دیگر اصیا ىستت دادنتضخیط: 

 جاىداران را ةه اصیا دادن )غیر از اىسان(جان ةخضی:خعوظیت 

های سازىده را گویيد، اگر  ساىی دو یا چيد واژه در واج  ساىی و هم  یکیػيی جياس جياس:

 .نػيی نتفاوتی داصته ةاصيد

 اىواع جياس:

 ولی از ىظر نػيایی فرق کييد .جياس تام:دو کلهه که دكیلا نحل هم ىوصته صده ةاصيد1

 صش كسهت نی صود:.جياس ىاكط: صانل 2

 .اختالفی:دوکلهه در یک خرف اختالف دارىد ناىيد:جام/کام1

 .افزایضی:یکی از دو کلهه یک واج ىستت ةه دیگری ةیضتر داصته ةاصد ناىيد:جام/جانه2

 .خرکتی:دوکلهه در               ةاهم فرق دارىد ناىيد:کضتی/کضتی3

 غرش.كلب:دو کلهه خروفضان ةه هم ریخته ناىيد:صرع/4

 ..خط)نعدف(:دو کلهه ةدون در ىظر گرفتو ىلطه نحل هم ىوصته نی صوىد5

 دوکلهه از یک ریضه اىد..اصتلاكی:6

سجع کلهاتی است که در پایان دو جهله نی آید و ناىيد كافیه در صػر نی آید،که ایو سجع:

 سه ىوع دارد:

 کلهات وزن نضترک دارىد.نتوازن:1



 

 

 دارىدکلهات خرف پایاىی نضترک .نطرف:2

 کلهاتی که وزن نضترک و خرف پایاىی نضترک دارىد .نتوازی:3

اگر دو نعراع صػر زیرهم ىوصته صوىد و دو ةه دو کلهات آىها ةاهم ایجاد سجع نوازىه:

 نتوازی و نتوازن کيد.

گر دو نعراع صػر زیرهم ىوصته صوىد و دو ةه دو کلهات آىها ةاهم ایجاد سجع ترظیع:ا

 نتوازی کيد.

 كتی نعراع صػری ةه یک داستان اصاره کيد.وتلهیح:

 ىکته:دوکلهه نتضاد پضت سرهم نػيی کل نی دهد

 ىکته:نيظور از وزن نضترک ،داصتو تػداد ةخش ةراةر است.

ةرای دریافت فایل های آنوزصی ةیضتر ةه سایت نا ةا آدرس زیر 

 نراجػه کيید.

 


