


















 بسم اهللا حيمرحمن الرال

 

 تسدور تان فزارفتم هیاپ یسه

 

قع جناب آقایوزقوتی ّ ٍداری  

 

داش آنانزمو: مکاهیرتا   

 

 حیمیر میکاییلیما و نار مِدی بچانیو



 انونع : جمله

 

 

يا مجموعه ایا ز کلمه اه می گويند که ي هبک کلمه 

ملي باپ و دشيامی ا ارز گويدنه وشنوند ه  ي کنراي مرداا

از ي.ندونه .وانند هبه .اندرب. يا  

ي. مي.الند. بیاب پر بار و ی خنغو  مثال:ايانيانر,به اد

 جمله ی یک کلمه: پوشيدند.خودیر. آمد. فترم.

 

 

 کتنه:



:مهت مرنی و اصلی تینر ء جملزجه, لعف است. مثل:١  

بالند. می  

ي  ييب هلمج که حساب ميايد.٢ :گاهي يک کلمه ب هبناه  

 مثال: بمهن به آمد هناخ (جملاول ه) و فتر.(د هلمجومر)

جمله جم :مودله ی دوم فقط از يک کلمه (فعتشکيل (ل 

 شده است.

:داد جمشرش ترشما رتا هد جملایه ه روته رو میمویم ٣

.که تدون سلع ستنده  

حذف شم .ه استدثله:ينعي فلعد ر ا هشمج نآه   

يرميب؟)جمله  کتاب دار سرپيد:(جملاوله ) ار کتاب کجا 

 دوم) پاسخ دادم :(جمله سوم) بخاه نه.(م هلمجرچها)



کتنه چاهر:جملهد زقسم و ات ناهد وگزاره تشکيل ميشود 

 مثل:

 دکتر(اهند) اي مرترم هنياراست هدمآ ضي(ازگره) –

 (است هدمآ: لعف)

 

 

 انونعار :ه های شندعاخت تاد جمله.

 

 ای اینکربه جا تشناس هلمراهيت و مشخيض دهيم که در

يا تی چند جملرباعه به کار فبره اسب باید به هر بیب 

 کتنه اهیز یر کنی هجوتم.

: لرف اهی موجود در باعری ,تیت ای تک جمله به١  



 حساب ميايد.

:لعف اهی حفذ ء جمل ,هدشزجه اه حساب ميمود.٢  

ه حفاب : ا هشبه جمله(٣ اصوات,ندي (ادانم,اک جب هلم

 ميايند.

 

 سوال:

يل شده است؟: تيت زير از تشک هلمج دنچ١  

کال(جملهاول  و جم هبشله) جا هکمیدنری آ  ای 

 بودی(جمله دمو)

 يا اين ره دور ار سیدرن بودی(جمله سوم)

 

فوذاي مح (فذح شده) انونع: فلع ه  



گاهی لرفجمل ربخا ه دطر وزش نعر يا يبايي آهنگز 

ي کنعيق مررا ني هلمج ندهز  ثنر ف شيذحشا ا و دوشز ط

ثل:متوجه حفذ ش .ميوشيش نآ  

ايندز يه دولت پايندو تسا ه  است هنر چشمه 

ينع:دولت است]هدنياپ]   (است:فذح دشه) دو جمله دردا. ي

 که فلع در آن حفذ دشه.

 انونع: جمل هبشه

: دان مناداو: به کلمه مهک یا ورد خطاب(دان)ارق ر ١

 دربگي منادا م .دنيوگيمثل:

 ای(شاننه دان) خدا (منادا)! مرحال خ هب اواذدم مگر 

 کتنه اه:

اند از:( اي , اي , و , آ ) در  :شاننه اهترباع ی ندا١

.خآر منادا  



 مثال:

 خدایا جهان پادشت یهاو ارست 

 ما خزدمت آید ارخدایی توست

 خدا

است نما نه ی ندا می  یا)و ادانم) ب هکعا دز منادا آمده

 باشد.

ف میمذحمثل .دو:: گیها نشا نه ا ادن یز جمله ٢  

ي به کام خوسرد بید   شاک روز

 ا آچبه هرزوی من این است 

ه اسب,           بچه اه منادا است وناشنه ی دا حنفذ شد

 يینع[ای تچه اه] است هدوت.

 منادا يک جب هلمه حساب ميايد.



ايي مانند ٣ (گ:(بوص عمجاراهی بی حالت ه :اصواب

يي مادنن: ای کاش ,  آرزو, غاندو ش وه,شادیا ز کلمه اه

اففوس, يرآفناند ,وه , درد ,دريغ, يسارد, آ,فيحال,هال   

ي يک  . ا.میمود ک هدافته انعم (با هاگآآ (شخو آ ,ه و..

ه ي کامل ا بيان مريکند.  جمل

ي يک اين کلمات در ظاهر يک جمله يستنن د اما انعم

ه ي کاملا بيان ميکر نند, مين دلي هبهل شبيه (بشه)  جمل

 ستند هلمجه.

مثل:  

ضع بی مثالش خوشاارشي ز و و  

 خداوندا نگه دار از الشور ( یسبین)

جم هبشله و گ زاروه اصوات است. خوشا  

 مبال:



مستنه ام در اتظانر اين سواره یب ی غابر   

دريغ شبيغا چنين سپيده  

اففوس : المج هبش و هزگ روه اصوات است .: يردغ  

 

شخيص)  عشخص :ناونت) يشخت تي

ن ويژگي ست و اهرار انسان به غير انسان ار ,  سبت دادن

گوييم. تشخيص مي  

يی بنرد دیار خیال خوا بر ده جای آن چیزیم کراذی بگه 

بنويسيب و مه بيبراين ب , م هاغ , ميخواهيبرم داره ال 

م هاو اه يغ  و ... و آرزو ايها بر شيان کنيم.  ماد

  مثال:

 زنيرگ تفا کر حهجنز ره دز 



 ابز هد مر کالاغوغ س شد

ساني اسب که مدناوبي زنگ  در بيب نيا زجنره مانند ان

ه د اد.ر دربياو . سب ب فرحي رمف انسا هک اعی ان  ت

 بانز با قعربک, ميگفت معر

ي پاي من  يمرمب مونو صدا  

ي پا  مثاف گصدا و دنبنف به عمر سببن داده شده در اين 

خشي اشيا هب جودو دردا.  پس دراین بیب  هم جان ب

 کبنه: هرگا ه بعا دز شاننه ی ندا ((ای))غیر درانسان گی.

 ايرلب آغاه ی تمخيص توجد ميايدو.

اي ماه د دل من بسکي هبردنک (یه در اين  مب  ام):دننام

مصراع , (ای هام یارآه ی تما هک نوچ تسا صیخمه 

د و تسرقو ق باطخرار گري هتفینع ماه غير انسان تا  ا

 صحبت م هاميکند.



يي جان يخمي به اشيا  ای هترآه تشخیص آ  یمد نما

 شخصیت تخشی شیگویند.

 اونعجمل:ن(ه) از ظنر پيام و شحتوا 

: جمله خبیرا ه: جملی است کها ز کاربخ یر میدهد ١

مثل :  

 ائ ممانره ماي و ناهجه ي افبخار ان برايدو.

) ميباشد..گانرشی پایان جمله ی خبری ( عالمت  

 يا :جمله سرپشیا ه: جملی که درابره ی يک عمل٢

. مثل:چیزی سوال میکند  

اي مطارآيا بلعه ته کتاب خانه يمروی؟  

بر ميايد.  جمله ی سشي برپده و صو



الس:مهربا نشاها  نه سری پآیا :لثش یش, چرچگا ,ونه, 

 م, مگادکر, کدامين ... مثل:

اصفهان فتره اي؟ايا به   

ای هنامن نه سمیرپ (سش هایرپ غیر مفتقیم)  ب:تدو

 مثلا خذغ:ورده ای؟

در اين جمله ا اهز يم تسرطلحن رآ و ييهنگ می فهميم 

شي است .  جمل هکه سرپ

سشير( ي پ ) می باشد.؟عالمت گانرشی جمله   

: جمله ی امرجمف : یه ای که درآن مف هوبسد مور, پ

مثل: داش و يحنزباتنفرخ ,نامواهت ,شصیوه ,   

 لطلا ساکت تاشید. ا تخوانر سترم درپس.

ي ( ) است..عالمت گانرشی پایان جمله ی امر  



ت:جمله ی عجبی) یلطاعت): جمله یکی ا هک یاز 

س انساني مثل :آ رزو, تاس ,ديمات ,فجبع, ینرلن,  اطوع

 دعا و ... ا بيانر ميکند مثل: 

) اي کاش ب ه دهسيرف بم!ا هدنياپرباد اين! (اعبيان د  

عدنم بجره ی دش انگیزجب) !یعبیان ب) ای کاش به 

دهسیرف تآ و دیما نایت)!مرزو) عمتال نگشعای پایان 

) ميباشد. !جمفه ی عجبی) یفطاعت) (  

 

 انونع: تمبيه

 مانند کدنر چيزا یز به چيزديگ ر مبل:

 گرت ختان سبردز ظرشياوه رظن رآي نه یار ز استه.

ار يز تشبيه ختان در اعرمص بب الارگ در بسز تآيه نه 

ه است.  شد



ه است.  هر تشبيه چهاا زر جء تشکزيل ..

ممب) لّوه): کلمه ای است که آن ا تشبيره  الس: ف ارط

 میکنیم مانند بخبانرگ در د زسبر جمله اب یالال

ممب ) ّمه به ): کلمه ای است که ف اولرط  ف درطّ ب: 

مثال باالالا تره آن تمثيه ميکنيم مآ :لثينه ار یز در   

يثمه)) : ايي هسبند ک هملکهه ف اولرط  :((اداب ب ج 

ممب) مه صل (هبو می کند مثل: (ممّبه) ا بره ف درطو  

 مث , نوچل

د: جوه شبه: یژوگی ممبرک بین ف اولرط و طفر 

يژگيو ا الرامال الاشبه باشد  دوم است. طرف دوم بايد آن 

 يا ته داشتن آن معرف تاشدو. 



ممبهت ه)  ممّبه) و فرط دوم( کتنه: به ف اولرط ( 

ي اصلي شي گوي هيبشتند که در جمله حفذ  ازاج

 ميشوندن.

ادات هت ج و هيبشتوه شبه, ایزاج یعرف تشبيه شيگويند 

 و قابل حفذ ستنده. 

قثال:  

 يپراهنش مانند برف سفيد است.

جوه شبه  -مت هبشه  -ادات تشبيه  -ممبه   

اداب بمبیه و جوه باهبش  هم حذدنوش یم ف و  کبنه : 

طرلوا ف و فرط دوم با کسره (َِ) م پیوند هبه داده می 

ي تمبيیه ميگويند مثل:  َ آن اضافه  ا. ه.ال .و.طالحا ب

 مهه از انرتا حمت خرا.ونب .هره .ن. .ی.ون.ال



در اين مبال حرمت ممبه , ان ممبرباه ته تشبيه شده 

اسب به ( حر انربامت ) اضافه ی بمبيهي ميگويند.  

: فلع انونع  

کلمه ای است که فرانجام گتن کارای ی روی دادن حالتی 

يا بيان ميکند و تید رمتع پایمیاید هلمج نا.( ءزل جعف 

اصلي ا هلمجتس) مثال:  

 جوانون , چشمه ي جوشاين نرو و دادعاست است. (فلع)

ل معفهینرم ت و اصینرلی ت ا هلمج شختتخش و تس 

يام می باشد.دنهده ی پ اصلی معلمج یانه و انتمال  

 ای بمکیلزاج دهنده لعی ف 

 در هر ساخبی از لعف ,د و ء وجود دازجعد.

بباث ء و تغییر ی کریذاپنه در ساخت فرل  الف: بن : جز

اع لعلی فد ر بر دردا.  م و دیایم اهفپیام اص و موه



ب: شناسه : جزييغت ءر يذپز ل استعف داللت هکب ر 

. و .ر.. .ر.ا. ا هسانشه شش  .ا ه..ن. .ه .. و ..ش

ي گوناگون فلع به اکر مي.ور.  در ساخت اه

 فت :لثمرگم. مه : شناسه

 سوال: در فرل هاییز ر ,تن  و شناسَ ا پیدا کنیدر.

فتیدر( رید +ت: تن ماضیف: شنامیپ (هسرپ )مر: بن 

يض + شناس :مََ ) خاوهند ديد( ديد: بن مایض + دنه:  ما

 شناسه)

ار بيان کنيم  گاه ره بخاوهيم دوصقم و دف خوده

قيکنيم. و قبي کوه بخواهمي همان  از(تانز) استفداه 

بيان کنيم از  مقصود وهديثاز ار ف تر و اثاتذگ رير تر

(ببايبدا )هره يمرميگي.  

فيد اسب   مثال:دندان  های مادرم س



 

 ترنایت یا هدا فز تانزاستفاد ه دشه.

مثف ادنه هاید میراوری م خردشد. دندان اهی مادرم   

اي تيانرت( همان هدفآن  را زت ابير و تابير اذگرت ر 

تيات  ز آراي ادبي هياه از اد گفبه ايم , در اقع با کموک ا

 بهره فبيرگم. 

 

 اونعن: ناهد

به یا گ هملکی اهورز کلماب می گویند که دربا ره ی آن 

بخر ميدهيم يعین ناهص , داحب بخر اسب که بشیبر شبو 

ميايد مبال هل : د اهر اول جم  

ل قيادرم ک. قاردو اکّه آهنگر(نهاد), بر ضد ضحاکّ   



 کتنه:

ک کلمه است که اصطالحا به ١ :گاهی نهاد بيشتا رز ي

 گ نآروه  ناهدی ميگويند مثل:

 دوستان خوب و عزیز ما از راه رسیدند 

الوالالالن الوال و عزیز الال الر الالاله الال یال گروه نادهی 

 الالالال

دن نهادري پيدا ک , اول هب لعف (چه يزچييا (؟ ٢ : ارب  

يکنيم مثال:  (اضاس (؟يسک هچه ميکنيم و ا پيدا مر ادهن  

 سنا اه گز بب هوک یالاه زمين اسباده اند.

 چهچی ز اییه افباده اند؟

)نادهسنگ ها(  

رش هب اوردنيا نمي فد  يش آخوردربش 



ا نمي فر تششد؟ور کفي آخ هچر  

)نادهيوردش (  

ازگره : ازگره خبی استر که دبا رره ی ادهن داده 

ميمود.  

 مثال: 

يکي از انرعشا بگ مرزراصر اراين است.  احمد شاملو 

ادهن   ازگره  

 مهم ين جرتزگ ءزاعه , لعف است.

اتايد تدار ايننگاهي هک شيش رد رر يا در ثنر ممکن است 

 جا هکی ناده و گزاره جا بجا شود مثال:

١: نگ + داهزاره : دوسیرف , از انرعشا گرزب انرای 

 است.  ناده          گزاره



                                     

گزاره + ادهن : مثل : :٢  

 در رس هاوبت یریز آمد ته خمن را) اطزگره)

 شعرکمال  عاشش سوز فاقر ميهن(ناده)

 توجه: چه چیزخاخب یر من آمد؟ه 

سوز فاقر ميهن(ناده)شعرکمال  عاشش,   

:گزاره + نهگ ه + ادامدازاره: (د داهنرازميان گ ره ٣

).قرار ميگدري  

پس از ظهور اسمال و تمکیل حکومت اسالمی,(گزاره) 

و مندوکم ه و ايسبر کم نظير(ناده) به   تمدنی ظيعم 

 جود آمدو(گزاره)



: مي همه هايي گلبلک هبشود  ه ايينعم ابعارم يظنر يا شبک

ي خاع ظو ذهن بياهب وعدکلم هکه  اهمجم یوعه   

گرب   -ستاره)(چنغه  –امه  –آسمان  -خ):لاثمشیرود 

داس ) –مزرعه  –)(گندم -گل  –رز  –سوسن  –  

هتفه) –سال  –امه  –(روز   

خو ورديش و فلکد ر اکرند بادا ورم و به  

 انی ت وت اتنه کف يرآ و تهففت نخغ وری

(آسمان) ا تره ذهن ژاوه شیدری خو , ما) همه) و فلک 

اسب اژوو ه ی ابر , باد ار  مي آد کروهاتعارم  نيظر 

مي آورا هک درمعات نيظر است.  به ذهن 

 ان جاوغرام میمیع سمن هب خواهد داد

خواهد مد  گرن چشمس به انرشمایش نگ  



ا يرغوان , سقگ , نرنشقايش و س ا بره ذهن  ژاوه 

.. ندير  ....درمی.و ..ی ه.ه .. ه..ند و .رمع  

يدر , دست کم ازد و کلمه به  کتنه:ایرآه اری معتا ن

ید.آ جود میو  

ات نظعارم مهير ستنده مانند  اژتميتو ره های متضاظ تا 

ينغ -بم و روز ادردا و انر -درشيو و   

 عل :ناونعف الزم( ناگذر) و درل مترفیّ ( ارذگ)

ل هايي معيگويند که فقط می  فعم)نا گال لزذر): به ف

ينع معبا هلمج ینا نهلو اعف  الزم(نگاذر) د ينريذپ  

.امل ا.ب .  

 مثال:آفتاب(نهاد) می خشعددلعف( ال.ز)

 ما(اهند) ایفبابودیم هد(لعف المز)



در جمله الهک یرف  نگاذر جود داودر, عالوه بر  گاهی

داهن ول ناگرفذر,ای هژاوهیردیگ  هم میاید بودن یا هک 

ساندر مین .د ر بودن این وانا ب هژهه معنی جمله اسیبی 

سي برااينه  وژاه اه ((قيد)) میگویند.  بسدور بان فز

) فبر  (الرال الزمان ط(مه ور قثال:اد)واهن) يدروز( قيد

الذ  ي ديروز ا حر گفتي هکم در جمله اگ الاب یر کلمه 

افت).تسراو) کنيم مینع جمله کامل  

گذر) ت استرباذ از:يدرپ ي .زا )من  -ضیعبا ز فعل اه

 -دويد -خشيدرد-جنبيد -خزيد -شيوردخ -جوشيد-تاتيد

و... -ايستاد –خنديد  -ست خواتيرد –شستن  –يسترگ   

ايي ميمود هتفگ که  ذرف هب اورمف): به فعل ه دي)گرب ف مر ف

: مثالعالوه بر ناده ف نیا هتورمفز د تا کنرداامل شود.  

 گنز ا کر يحرتفه جنزره دز



فيو    _فوعمف     لعف دیعمت       _ناده    _اشننه مفع

اگر در جمله ی باال گنز يحرتف ار فذح کنیم           

ینعم جمله کامل ينست. بعضی از فلع ایه مدیعت يا 

فوعف ميگويند مثل ديد : چه کسی ار  ديد؟ چه ارذگ به م

يزچي اع دید؟ ینعم ميدهد پس فلع ديد گارذ بهمف عول 

 است.

 

 درخو             چه د؟را خور يزچي

ا يار ي ا هچر کفي  اضاکنيمهف  و اگ  ر اول هب چه چيز

 معی ندهد بنه آن فلعاگن ذر ميگويند مثل:

ا آمد؟ع ی  ی نمیدهدنعم.آمد: چه کسی ا آمرد؟  چه چیز  

 در ل هجيتنعف دمآ الزم (ناگذر) است.

مت – ديدرگ)  کتنه مهم:فلع ایه (است- بدو – شد – گ



یزچی ا؟ر معنی شود, باشد به ارمهک هه چار سیچ و ؟ه 

ين عالوه بر اد بهنه  نمیدهند این ل هاعس  اسنادی هستند یه

 ماين دنسز داردن , با کامل شبايد با و دنون لعف اهی ناگذر

شوند هاببشا .   

ي باکييد کند , ارا بکر .نر  کبنه:  هر گاه بخواهد بر چيز

يثار سخن مي ايدزاف.  ميکند اين تکرار آگااهنه بر ب

يثز يب ار کرا و ندثر بيشبرد ر ارعشاا نز تارک ر ارب

 شراسبفاد ره شيکنند.

ش رب درر شي پدنزدار. ک بي حتي گاهي ته کترار ي  

 مثال:

ت هک نکرمنتظ ستمه  ظهور 

ت هک نکرمنتظ ستمه  ظهور 



دلم قيخاهد تومام تمام اين قلب کوچولوی کوچولو  قثال: 

خيلي هک مهد  کسي ت هت ولوچ ا مثل يرک خانه ققنگ کو

ستش دارم.خيلي دو  

ک دینیبیمه نويب هدنسضیع از کلمه اه ار چاب دنر اربکر 

کراسب هد.  

 

 ان:مونعممت و ف اورحضاسه

 

ه ءيزج گيدر يانز  ضیعبا ز فعال ها عالوه تر اد تهن

بموند مانند: من)نهاد) لی)مبم هبعم)  د با کاملنردا 

لرف)  مينازم.(

 در جمه من نهاد اس ,الاب یت و مينازم فل استع.



لی اگع یر دع این جمی جمللنعک هه نباشد مامل  اژوه

قبل از لیع ف اضافرحه ی به ارمع  دومیمن و چون 

تمم است.  فترگه ,پس  علی م

گاهی لعف عالوهب ر داهن و مفلوع مبم هبم یانز د تاردا 

 معی آنن کامل شود. مثال:

فورس)مفر) عا مان(نه ی ملعب (یلوه  لمعم(ناده) د

 (ف اضافرحه)

( متمم ) آموخت (فلع) دانش مآوز  

ايي که ملعل يا متموار میذمی پ رنیا ,د  توجه: به فعل ه

متمم ومفلور ا باهمر دنریذمی پ , لرف اهارذی گ 

 ميگويند.



, يکي ازقشن  های يردستو  مثف فوراد يا مفهن  متمم 

ابعه م هلمج يد ا و دهديعبز  يحي بيشبر در اسب که بوض

 ف اورحضافهارق ر ميگدري. شثل:

با (ح روف اضافه ) دشمن (متمم) لعفا) -(ناده او   

مي جف) دگنعل).  

 –اربی  –در  –به  –فورح اضافه بند ارباعز: با 

مه  –مانند  –مثل  –از  –مهچون  –مچهو  –بدون 

با زهر... –بهر  –مانند   

 

 کبنه:

:(چ(و)) و ((اگ ((نوچر مینع لثم و ماد بدهندنن ١

 فورح اضاسه ستنده.



اضافه) کشتی ( متمم) موجش ب هکر  مثل: ح) وچفور

 درآ ز آب.

مانی کزه) , (قتوی :اگ ر ((چو)) و ((چون)) به معین (٢

 که ) و (اگر) باشند, فرح بط هسبرند نه ف اضافرحه.

مثل: ح )وچفر تطر : قتی کوه ) دش روز سبرش بپوشید 

)زره جنگی  بگر(  

 گاهی حفر (عب (اه معین (از) , (اربی) و...

ردو, درت واژراین صو ه ی قبل از (ار)به کار می   

 قتمم قیقود قثل: 

اراو : از (ف اضافرحه ا )و (متمم) سرپچگک ندي هونه  

 درکا ر اه موفق شدی؟

 سوال:



) در بيب زير چيست؟  نوا) عر

 لمع , م بسا لابررجانب  را

 تر اهپس رو تار انتور در 

ا درر مصراع اول م هبینع ( برای ) فرح  جواب:

 اضااست هف: (اربی مرر جاتن : ف ارحضافه)

امن منه ی مفعولی است: (چه چیزی  (ار)د ر مصراع دو

 ار سپ رتهر تدر؟) رمف ) تناولور ) ار.

 

 

دانير ((تبديل شعر ته ثنر))  عتاناون :ز گ

 دانی یرگزباعنی امی کزوردن شرعر تهبن ر.



يمي يا شعر, کبنه: دف اهز  ي قد ی کزورامردن نوشته اه

م هک تسا نآحتوا يا پيام آن ار اه تان هتز ماتل و هداس 

 ح کرفهم مطنيم.

و يثابر يراذگ و با حفظ  يي  درش هر یباز ای ایجادرب

 وزآهنگ و ن شعر ازاجی ييغت نخسر ميکدن.

 مثال: 

ز حمت سوست ت دشر جايي نا گاه  

ع اعه د يع ماند د  ز ج خستگنع

ز غرت  جای خودش گرت دانر ته نثر: اگهانا هاگان ای ن

 تی حال دش و از سختی های خستگی در رماند هارد.

یست  ینبیندن  راریبای توز خ  ا هدید

 یستن گوشی که می نشنوده آوات یو را



يم ود کرجود نداه صويباز تری  دانرگرب به نثر: چش

 ا نبیرتونگوشیو د  وجود ادنرصدا هک دا نشنودری بو.

 

 

 

 

 

 پایان
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