


نهمزجوه اپهی افرسی ادبیات شده خالهص  

1 A.Kheiryzadeh  تحصیلی 99-99سال

ًْنپایِفارسی*****

:ستایش  

فزدٍسی: ضاٌّاهِ

است: ضذُ تطکیل تخص سِ اس کتاب فزدٍسی:ایي ضاٌّاهِ

هی ًقل یکذیگز تزای هزدم کِ را پیطیٌیاى ّای افساًِ آى در فزدٍسی کِ است ضاٌّاهِ ضزٍع اساعیزی:قسوت 1-قسوت

کواًگیز آرش ٍ آٌّگز دٍش,کاٍُ هار ضحاک داستاى هاًٌذ است آٍردُ در ضؼز غَرت تِ را کزدًذ

تِ رستن هزگ تا ّوشهاى آى پایاى ٍ ضاٌّاهِ( پْلَاى تزیي رستن)هؼزٍف اجذاد سًذگی اس آى پْلَاًی:ضزٍع 2-قسوت

تاضذ. هی قسوت ّویي تِ هزتَط آًْا تیطتز کِ دارد تیت حذٍد66ّشار تاضذ.ضاٌّاهِ هی تزادرش  ٍسیلِ

است ضذُ اضارُ ساساًی پادضاّاى تِ هزتَط اتفاقات تِ کِ است ضاٌّاهِ پایاًی تاریخی:قسوت 3-قسوت

تگَیذ. ّا داستاى ایي قالة در هزدم تِ را درستی ٍ راستی خَاّذ هی کتاتص سزاسز در فزدٍسی

قػیذُ: ضؼزی قالة

تاضذ: هی ٍیضگی سِ دارای ضؼز اس ًَع قػیذُ:ایي ضؼزی  قالة

ّستٌذ.-1 قافیِ دارای دٍم ّای هػزاع توام ٍ اٍل تیت اٍل هػزاع

است. پادضاّاى ٍ پیاهثزاى,پیطَایاى هاًٌذ تشرگ ّای اًساى یا خذاًٍذ اس تَغیف ٍ تؼزیف ضؼزی قالة ایي 2-هَضَع

تاضذ. تیي12تا86تیت تَاًذ هی ضؼزی قالة ایي ّای تیت 3-تؼذاد

است: دل خدايود تىثیه همه  درس1-آفریىش

ضَد.ستاى: هٌتقل ضًٌَذُ تِ اعالػات کلوات تزیي سادُ تا ضَد هی سؼی آى در کِ است ارتثاط تزقزاری ٍسیلِ

تِ را آى کٌذ هی کٌذ,سؼی هٌتقل را اعالػات خَاّذ هی ایٌکِ تز ػالٍُ کِ است تزتز ستاى یا ٌّزی ضکل ادتیات:ادتیات

کٌذ. هی استفادُ ادتی ّای آرایِ اس کار ایي تزای ٍ کٌذ هٌتقل ضکل تزیي سیثا ٍ  تْتزیي
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تعالی: حق صىع درس2-عجایة  

اسوی: است.گزٍُ ضذُ تطکیل اسوی ّای گزٍ اس ّا قسوت تقیِ فؼل قسوت اس غیز جولِ یک در

است: ضذُ ساختِ قسوت دٍ اس اسوی گزٍُ  ّز

کزد. حذف اسوی گزٍُ اس را آى تَاى ًوی کِ است اسوی گزٍُ اغلی 1-ّستِ:کلوِ

ّستٌذ. حذف قاتل ٍ آیٌذ هی ّستِ تیطتز تَضیح 2-ٍاتستِ:تزای

ّا: ٍاتستِ آیٌذ(-1اًَاع هی ّستِ اس پیطیي)قثل ّای آیٌذ(-2ٍاتستِ هی ّستِ اس پسیي)تؼذ ّای ٍاتستِ

ّستِ

پسیي: ٍاتستِ اسوی تیاًی-1گزٍُ الیِ-2غفت ًکزُ-3هضاف جوغ-4ی ًطاًِ

پیطیي: تؼجثی-1ٍاتستِ ضوارضی-2غفت اضارُ-3غفت هثْن-4غفت پزسطی-5غفت -6غفت

تزتز تزتزیي-7غفت غفت

حز پایِ:تؼزیف ّن رتظ یکساًیف ًقص کِ کٌذ هی ٍغل ّن تِ را جولِ اس قسوت دٍ یا کلوِ دٍ پایِ ّن رتظ حزف

ًطستٌذ. سزجایطاى ٍ آهذًذ ػلی ٍ دارًذ.هثال:حسي

هػزحِ: قغؼِ ضؼزی اٍلقالة دارد(هػزاع قافیِ آى دٍم ّای هػزاع فقظ قغؼِ)کِ ضؼزی قالة خالف تز کِ است ضؼزی

دارای ّن اٍلص پزٍاس(تیت خَاًی است.)ضؼز قافیِ

اودیش:-حکایت ویک تاغثان  

. کٌذ هی ًاضٌاختِ ضَد هی اضافِ آى تِ کِ را اسوی ٍ دّذ هی یک ًکزُ:هؼٌی ی

کٌذ. هی هتػل آى تِ را تؼذ کلوِ ٍ آیذ هی آخزضاى)ا,ٍ(است کِ کلواتی تیي کسزُ جای هیاًجی:تِ ی

کٌذ. هی هؼٌی تا را ساس(:کلوِ ًسثی ساس)غفت ًسثی  ی

وشیه:  درس4-هم

آن از کالس کنیم.مثل:این می استفاده برتر صفت شود,از می داده ترجیح دیگری بر یکی مشترک ویژگی یک در که برتر:زمانی صفت

است. تر بسرگ  کالس
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ضَد. هی اضافِ سادُ غفت آخز تِ کِ است تز تفضیلی,پسًَذ یا تزتز غفت ًطاًِ

آهَس داًص تزیي قذ تلٌذ ضَد.هثل:اٍ دادُ تزجیح ّوِ تز تاضٌذ,یکی داضتِ هطتزک ٍیضگی کِ چیش چٌذ تزتزیي:تیي غفت

است.  کالط

ضَد. هی افشٍدُ سادُ غفت آخز تِ کِ است تزیي ػالی,پسًَذ یا تزتزیي غفت ًطاًِ

زودگاوی:  درس6-آداب

هضارع: فؼل اًَاع

هضارع: حالفؼل سهاى در کاری اًجام کٌذ.تز هی داللت

اس: ػثارتٌذ کِ ضًَذ هی تقسین دستِ سِ تِ حال سهاى ّای فؼل

خَاًن. هی را درسن هي دارد.هثل: داللت حال سهاى در خثزی تیاى ٍ کاری گزفتي اًجام اِخثاری:تز 1-هضارع

ّا)م,ی,د,ین,یذ,ًذ( هضارع+ضٌاسِ ساخت:هی+تي  ًحَُ

تخَاًن. را درسن اهزٍس کٌذ.هثل:ضایذ هی تیاى حال سهاى در آرسٍ تیاى یا ٍ تزدیذ ٍ ضک تا را کاری اِلتشاهی:ٍقَع 2-هضارع

ّا)م,ی,د,ین,یذ,ًذ( هضارع+ضٌاسِ ساخت:ب+تي  ًحَُ

خَاًن. هی را درسن دارم کٌذ.هثل:هي هی تیاى حال سهاى در را کاری اًجام هستوز:جزیاى 3-هضارع

ساخت:دار+ اِخًحَُ ّا)م,ی,د,ین,یذ,ًذ(+هضارع ثاریضٌاسِ

اُمید:  درس7-پرتًِ

قالةغشل: ایي در را خَد ّای هَالًا)هَلَی(ضؼز ٍ حافظ,سؼذی هاًٌذ ضاػزاى تزیي هؼزٍف ٍ است ضؼزی قالة تْتزیي

تیت اٍل هػزاع غشل در قافیِ ٍ است 5تا12تیت تیي آى ّای تیت تؼذاد , ػارفاًِ ٍ ػاضقاًِ است ضؼزی اًذ.غشل سزٍدُ

است. آى دٍم ّای هػزاع توام ٍ اٍل

هؼزٍفتخلع: آى تِ کِ اسوی ضاػز قػیذُ ٍ غشل قالة دٍ در کِ است,سهاًی ضذى خالظ ٍ ضذى رّا هؼٌی تِ تخلع

است. تزدُ کار تِ تخلع تیاٍرد,آرایِ آخز ّای تیت یا تیت در را ضذُ
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میهه: تا  درس8-همسیستی

ضَد. هی گفتِ هتضاد کلوات آًْا تاضٌذ,تِ تضاد در هؼٌایی ًظز اس کلوِ چٌذ یا کلوِ دٍ  تضاد:ّزگاُ

پرسش: مًفقیت-آخریه  درس9-راز

هاضی: فؼل  اًَاع

تي اس آیٌذُ ٍ گذضتِ ّای ضَد؛فؼل هی دستِ)گذضتِ)هاضی(,حال)هضارع(,آیٌذُ)هستقثل((تقسین سِ تِ سهاى ًظز اس فؼل

سهاى فؼل ٍ ضًَذ.هاضی هی ساختِ هضارع تي اس حال

ضٌیذ ضٌیذى هثل ى تذٍى هػذر هػذر: اس هاضی تي کزدى پیذا رٍش

هػذر: یک اس هضارع تي کزدى پیذا  رٍش

ا فؼل تـ)ًطاًِ حذف اهز فؼل هضارعساخت تي فؼل( اٍل اس هز

تطٌَ( اس تـ ضٌَ)حذف تطٌَ ضٌَهثال:

هاضی: ّای هیفؼل ًطاى آًْا ّوِ کِ دارًذ ّستٌذ.اًَاػی گذضتِ سهاى در کاری دٌّذُ

سادُ:-1 هاضی خَاًذم.فؼل را است.هثل:درسن ضذُ اًجام گذضتِ در کِ است کاری

هاضی+ ساخت=تي ,ین,یذ,ًذ(∅ضٌاسِ)م,ی,5رٍش

است.∅ػالهت) ضذُ تطکیل فؼل تي اس آى ساختواى فقظ ٍ ًذارد ضٌاسِ فؼل کِ است ایي دٌّذُ (ًطاى

ًقلی:-2 هاضی آىفؼل اثز ٍ ضذُ اًجام گذضتِ در فؼل ضَد.ایي هی ساختِ هفؼَلی غفت اس ًقلی هاضی فؼل اٍل قسوت

ام. ضٌیذُ است.هثال:هي هاًذُ تاقی کٌَى تا

هاضی+ُ هفؼَلی=تي غفت

آیذ. هی دست تِ ًقلی کٌین,هاضی اضافِ هفؼَلی غفت تِ ّا)ام,ای,است,این,ایذ,اًذ(را ضٌاسِ اگز

پارسا:  درس11-زن
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استوزاری:-3 اٍلهاضی ضذُ)هی(تِ اضافِ فؼل تکزار است.ًطاًِ ضذُ تکزار ّن سز پطت گذضتِ سهاى در کِ است کاری

رفت. هی است.هثل:پذرم فؼل

سادُ تکزار)هی(+هاضی ساخت=ًطاًِ رٍش

هی هستوز هاضی را ضَد,آى اًجام کاری گذضتِ سهاى در دیگز کاری یک تا ّوشهاى هستوز)جاری(:اگز هاضی -4

ًَضتن. هی داضتن گَیین.هثل:

داضتي)داضتن,داضتی,داضت,داضتین,داضتیذ,داضتٌذ(+هاضی فؼل غَرت هستوز)جاری(=ضص هاضی ساخت رٍش

اغلی فؼل اس  استوزاری

رحمت: آير  درس12-پیام

هفؼَلی غفت التشاهی ٍ تؼیذ هاضی فؼل اٍل است.جشء ضذُ اًجام دٍر گذضتِ در کِ است تؼیذ:کاری هاضی -5

تَدم. خَاًذُ را درسن است.هثل:هي

تَدى)تَدم,تَدی,تَد,تَدین,تَدیذ,تَدًذ( فؼل غَرت اغلی+ضص فؼل اس هفؼَلی ساخت=غفت  رٍش

التشاهی:-6 تاضذ.هاضی ضذُ اًجام گذضتِ سهاى در است هوکي کِ است کاری

فؼل غَرت هفؼَلی+ضص ساخت=غفت تاضذ)تاضن,تاضی,تاضذ,تاضین,تاضیذ,تاضٌذ(رٍش

غریثان:  درس13-آشىای

ٍ تؼزیف ضؼز ایي هَضَع ٍ دارد قافیِ دٍم ّای هػزاع ّوِ ٍ اٍل تیت اٍل هػزاع کِ است ضؼز اس قػیذُ:قالثی قالة

است. عثیؼت ٍ خذاًٍذ,افزاد  تَغیف

پىهان:  درس14-پیدای

ٍ سهاى,هکاى,حالت,اًذاسُ,هقذار,چگًَگی در کٌذ هی هجثَر را جولِ فؼل کِ است ریسواى ٍ عٌاب هؼٌی تِ هؼٌی قیذ:تِ

ًاقع جولِ ٍ کزد حذف جولِ اس ضَد هی را قیذ کِ است آى,ایي تطخیع ّای راُ تزیي هْن اس ٍ ضَد اًجام خاغی کیفیت

گَیذ. هی سخي ضَد.هثل:ػلی,خَب  ًوی

خًاوی مالیک:-شعر از افسين تً قدر تًد  
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ٍ اٍل,دٍم هػزاع کِ است ضذُ تطکیل دٍتیت پیذاست,اس اسوص اس کِ ّواًغَر کِ است ضؼز ّای قالة اس دٍتیتی:یکی

دارد. قافیِ آى  چْارم

رتاػی ٍ ضَد هی ضزٍع کَتاُ ّجای تا دٍتیتی کِ تفاٍت ایي است؛تا دٍتیتی هاًٌذ ّن رتاػی دٍتیتی:قالة ٍ رتاػی تفاٍت

تلٌذ. ّجای  تا

 درس16-آرزي:

هزکة سادُ

سادُ غیز ٍاصُ  ساختواى

هطتق

سادُ: ضٍاصُ ساختِ دار هؼٌی جشء یک اس فقظ کِ ای تقسینٍاصُ جشء یک اس تیص تِ را آى ًتَاى ٍ تاضذ ذُ

...ٍ کزد.هثل:هَسائیک,کالط,درط

غیزسادُ: تٍِاصُ دار هؼٌی جشء یک حذاقل اس سادُ غیز ّای گیزًذ.ٍاصُ هی قزار سادُ غیز ّای سادُ,ٍاصُ ّای ٍاصُ هقاتل

سیز گزٍُ سِ تِ را دستِ ایي تَاى هی کِ است ضذُ ساختِ دیگزی اجشای کزد:ّوزاُ تقسین

هطتق:-1 ّای کٍاصُ تِ ًٍذ یک اضافِ ٍتِ دار هؼٌی جشئ یک آًْا ساختواى در کِ ّستٌذ رفتِکلواتی ار

...ٍ است.هثل:گلذاى,دستِ

راًٍذ: جشء آى ضَد,هؼٌی اضافِ داری هؼٌا جشء تِ ٍقتی ٍلی ًذارد خاغی هؼٌی خَدش کِ است هطتق کلوِ اس قسوتی

دّذ. هی  تغییز

ّای-2 ٍ...هزکة:ٍاصُ فزٍش,خزگَش است.هثل:گل ضذُ ساختِ دار هؼٌی جشء دٍ حذاقل اس کِ است ای ٍاصُ

هزکة:-3 هطتق ّای است.هثل:گلٍاصُ ضذُ استفادُ آًْا ساختواى در ًٍذ یک ّن ٍ دار هؼٌی جشء دٍ ّن کِ است ای ٍاصُ

...ٍ فزٍضی  فزٍضی,سیة




