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 دٍ ولوِ تا ظاّزی یىغاى ٍ هؼٌایی جذاگاًِ = جٌاط تام

 تْزام وِ گَر هی گزفتی ّوِ ػوز     دیذی وِ چگًَِ گَر تْزام گزفت

 :دٍ ولوِ ی جٌاط در چیشی تا ّن فزق وٌٌذ وِ جٌاط ًالص خَد تز عِ لغن اعت= جٌاط ًالص

 دٍ ولوِ ی جٌاط در یه حزف اختالف داؽتِ تاؽٌذ= جٌاط ًالص اختالفی -1

 (ؽىایت:حىایت)تؾٌَ اس ًی چَى حىایت هی وٌذ   اس جذاییْا ؽىایت هی وٌذ

 دٍ ولوِ ی جٌاط یىی ًغثت تِ دیگزی یه حزف تیؾتز داؽتِ تاؽذ= جٌاط ًالص افشایؾی -2

 (وَُ، ؽىَُ )اگز پای در داهي آری چَ وَُ   عزت س آعواى تگذرد در ؽىَُ

 دٍ ولوِ ی جٌاط ػالٍُ تز هؼٌا در هصَت وَتاُ ًیش تا ّن فزق وٌٌذ= جٌاط ًالص حزوتی -3

 ایي چِ صاص اعت ٍ چِ وفز اعت ٍ فَُؾار  پٌثِ ای اًذر دّاى خَد فؾار

 دٍ  یا چٌذ ولوِ وِ تِ ّن تٌاعة داؽتِ ٍ هجوَػِ ای تغاسًذ= (تٌاعة)  هزاػات ًظیز

 ارغَاى جام ػمیمی تِ عوي خَاّذ داد چؾن ًزگظ تِ ؽمایك ًگزاى خَاّذ ؽذ

 (ارغَاى،عوي،ًزگظ ٍ ؽمایك)

 (......ػارفاًِ، ػاؽماًِ،تاریخی ٍ )اؽارُ تِ حذیث ٍ یا رٍایت یا تاریخ یا داعتاى= تلویح

 یَعف گوگؾتِ تاس آیذ تِ وٌؼاى غن هخَر  ولثِ ی احشاى ؽَد رٍسی گلغتاى غن هخَر

 غلَ یا هثالغِ ،تیؼ اس حذ جلَُ داى= اغزاق

 ؽَد وَُ آّي چَ دریای آب  اگز تؾٌَد ًام افزاعیاب

 دٍ ولوِ وِ در هؼٌی ضذ ّن تاؽٌذ= (طثاق)تضاد

 در ًَهیذی تغی اهیذ اعت   پایاى ؽة عیِ عپیذ اعت

 ًغثت  دادى اػوال اًغاى تِ غیز اًغاى (جاى تخؾی)= تؾخیص

 (پای در داهي آٍردى تزای وَُ تؾخیص اعت)اگز پای در داهي آری چَ وَُ

 

 

 

 

 ادبیات عمومی:وام درس

 

 وحید حسه ویا: وام دبیر

 



 
 

 اگز غیز اًغاى هَرد ًذا ٍالغ ؽَد تؾخیص اعت: ًىتِ

 ای هزؽ عحز ػؾك س پزٍاًِ تیاهَس

 ًغثت دادى ػولی اس اًغاى وِ تِ حغی هزتَط اعت تِ حظ دیگز را گَیٌذ= حظ آهیشی

 (ؽٌیذى تَ)تَی تْثَد س اٍضاع جْاى هی ؽٌَم

 (لزتاى ؽیزیي)اعتاد یه تلِ لزتاى ؽیزیي تگِ

  پیؼ داًؾگاّی3 الی 1خالصِ درط 

 دیَاى ؽوظ، فیِ ها فیِ، هىاتیة، هجاط عثؼِ ٍ هثٌَی هؼٌَی: آثار هَلَی ػثارتٌذ اس

  (وؾؼ رٍح)وؾؼ رٍح ووال طلة ٍ خذاجَ در راُ ؽٌاخت پزٍردگار ٍ ادران حمیمت ّغتی= اؽتیاق

 رٍح اس جذا ؽذى خَد اس ػالن هؼٌا ؽىایت وزدُ ٍ آرسٍی رعیذى تِ ػالن هلىَت را دارد(ًی ًاهِ)در درط هَلَی 

 (اًا هلل ٍ اًا الیِ راجؼَى)ّز وغی واٍ دٍر هاًذ اس اصل خَیؼ   تاس جَیذ رٍسگار ٍصل خَیؼ

 هی تاؽذ (هَلَی)در ایي داعتاى جذا ؽذى ٍ پیَعتي هجذد تِ ػالن هلىَت ًی راٍی داعتاى اعت سیزا ًواد اًغاى واهل 

 ًی حزیف ّز وِ اس یاری تزیذ    پزدّا یؼ پزدّای ها دریذ

 :در ایي درط تِ چٌذ خصَصیت ًی اؽارُ ؽذُ اعت

 اًؼطاف، هي تِ جوؼیتی ًاالى ؽذم   جفت تذ حاالى ٍ خَؽحاالى ؽذم-1

 هحزم ایي َّػ جش تیَْػ ًیغت  هز ستاى را هؾتزی جش گَػ ًیغت= ّوذهی ٍ هحزهی- 2

 تؾٌَ اس ًی چَى حىایت هی وٌذ  اس جذائیْا ؽىایت هی وٌذ= راٍی داعتاى -3

 ًوایؾی- 4تؼلیوی  - 3غٌایی  - 2حواعی - 1:اًَاع ادتی ػثارتٌذ اس 

 حواعِ هصٌَع- 2حواعِ طثیؼی یا هلی  - 1:حواعِ خَد تز دٍ لغن اعت 

 لْزهاًاى حواعِ، تا توام رلتی وِ اس ًظز ػاطفی ٍ احغاعی در آى ّا ٍجَد دارد لْزهاًاى هلی ّغتٌذ- 1:چٌذ ًىتِ

در هزتثِ ی دٍم « داعتاًی تَدى»در حواعِ هجوَػِ ای اس ٍصف ّا ،خطثِ ّا ٍ تصَیزّا ٍجَد دارد اها ّوِ ی ایي ػٌاصز ًغثت تِ - 2

 ّغتٌذ

در ّز حواعِ ای، رٍیذادّای غیز طثیؼی ٍ تیزٍى اس ًظام ػادت دیذُ هی ؽَد وِ ًْا اس رّگذر ػمایذ دیٌی ػصز خَد، تَجیِ پذیز -3

 ّغتٌذ

 اخثار رعتن اس آساد عزٍ عیغتاًی ،ًوًَِ ای اس ؽاٌّاهِ ّای هٌثَر اعت وِ جٌثِ ی هلی دارد -4

 ًوًَِ ای را وِ هصذاق واهل حواعِ تاؽذ تِ دؽَاری هی تَاى یافت- جش ؽاٌّاهِ-در ادب فارعی -5



 
 

 

 خزق ػادت- 4هلی  - 3داعتاًی - 2لْزهاًی -1:ّز حواعِ ای چْار ٍیضگی دارد

 عَس دل هي ؽؼلِ سد اس اؽه دهادم            وظ دیذ وِ آتؼ سًذ اس آب ستاًِ:ًوًَِ ای اس خزق ػادت

 

 

 

 

 

 

 

 




