#فارسی_3
#ضؼزخٛا٘ی
#غثح ستار ٜتاراٖ
ایٗ ضؼز در ٚسٖ "ٔفؼ َٛفاػالتٗ ٔفؼ َٛفاػالتٗ " یؼٙی ٔضارع ٔثٕٗ اخزب سزٚد ٜضذ ٜاست.

بیت اول



-ای ٟٔزتاٖ تز اس تزي در تٛسٞ ٝایِ تاراٖ  /تیذاریِ ستار ٜدر چطِٓ جٛیثاراٖ

✍لّٕز ٚستا٘ی
ٔؼٙی ٚاص ٜ؛
تیذاری  :تیذار تٛدٖ
تؼذاد جٕالت  :د ٚجّٕٝ
 .1ای ٟٔزتا٘تز اس تزي در تٛسٞ ٝای تاراٖ  .2 /ای تیذاری ستار ٜدر چطٓ جٛیثاراٖ.
در تیذاری ستار : ٜغأت ٔیا٘جی ی ت ٝغٛرت ٌفتاری است
ٚاص ٜد ٚتّفظیٟٔ :زتاٖ
 ای  :حزف ٘ذا ٟٔ .زتا٘تز ٔٙادا(غفت جا٘طیٗ اسٓ)  /تزئ :تٕٓ  /تٛسٞ ٝای تاراٖ ٌ :زٔ ٜٚتٕٕی ( تٛس: ٝ
ٞستٔ .ٝتٕٓ ٞ /ا ٚاتست ٝپسیٗ /تاراٖ ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ -ضاف اِی) ٝ
 تیذاری ستارٌ : ٜزٙٔ ٜٚادا( تیذاریٞ :ستٙٔ . ٝادا  /ستارٚ : ٜاتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی / ) ٝچطٓ جٛیثاراٖ ٌ :زٜٚ
ٔتٕٕی ( چطٓ ٞ :ستٔ .ٝتٕٓ  /جٛیثاراٖ ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ -ضاف اِی) ٝ
تزویة ٞای اضافی :تٛسٞ ٝای تاراٖ  /تیذاری ستار / ٜچطٓ جٛیثاراٖ
ساختٕاٖ ٚاص: ٜ
٘ٚذی  :تٛسٟٔ / ٝزتا٘تز /تیذاری  /جٛیثاراٖ ( .تاراٖ ٘ٚ ٓٞذیست أا اوثزوتة سادٌ ٜزفت ٝا٘ذ)
✍لّٕز ٚادتی
لافی : ٝتاراٖ  /جٛیثاراٖ

اضاف ٝاستؼاری ٚتطخیع  :چطٓ ِ جٛیثاراٖ  /اضاف ٝاستؼاری  ٚتطخیع :تٛسٞ ٝای تاراٖ
تطخیع :تیذاری ستارٟٔ / ٜزتاٖ تز اس تزي :تطخیع تزای تزي
ٚاج آرایی  :غأت ( ر) ٔ-ػٛت ( ا)
ٕ٘اد .تاراٖ ٕ٘اد پاوی ِ ٚطافت.
✍قلمرو فکری
معنی  :ای ٟٔزتا٘تز اس تزٌٟای ِطیف پس اس تاراٖ .ای وسی وٕٞ ٝچ ٖٛدرخطص ستارٞ ٜا در ٔیاٖ ٟ٘زٞای رٚا٘ی.
مفهىم  :تیاٖ احساسات ضاػز  ٚستایص ٔؼطٛق.

بیت دوم :



-آییٝٙیِ ٍ٘اٞت ،پی٘ٛذِ غثح  ٚساحُ ِ /ثخٙذ ٌِاٌ ٜاٞت ،غثحِ ستار ٜتاراٖ

✍لّٕز ٚستا٘ی
ٔؼٙی ٚاص: ٜ
پی٘ٛذ  :پیٛستٍی -اتػاَ
تؼذاد جّٕ : ٝد ٚجّٕٝ
حذف فؼُ ( است ) ت ٝلزیٔ ٝٙؼٛٙی  /آییٞ : ٝٙستٟ٘ . ٝاد ٍ٘ /اٚ : ٜاتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی / ٝت ٚ :اتستٚ ٝاتست- ٝ
ٔضاف اِیٔ ِ ٝضاف اِی / ٝپی٘ٛذ غثح  ٚساحٌُ :زٔ ٜٚسٙذی
ِثخٙذٌاٌ ٜاٞت ٌ :زٟ٘ ٜٚادی ( ِثخٙذ ٟ٘ :اد ٞ .ستٌ / ٝاٌ ٜا : ٜغفت ٚ .اتست / ٝت ٔ :ضاف اِیٚ . ٝاتست / ) ٝغثح
ستار ٜتاراٖ ٌ :زٔ ٜٚسٙذی ( غثح ٔ :سٙذ ٞ .ست / ٝستار ٜتاراٖ  :غفت ٚ .اتست) ٝ
ساختٕاٖ ٚاص: ٜ
ساد : ٜغثح  /ساحُ  /ستارٍ٘ / ٜا/ٜپی٘ٛذ
ٔزوة ِ :ثخٙذٌ /اٍٞاٜ
٘ٚذی ٔزوة  :ستار ٜتاراٖ
تزویة ٞا :
تزویة اضافی  :پی٘ٛذ غثح  ٚساحُ  /آیی ٝٙی ٍ٘اٍ٘ / ٜاٞت ِ /ثخٙذت

تزویة ٚغفی ِ :ثخٙذ ٌاٌ ٜا.ٜ
✍لّٕز ٚادتی
تطثی : ٝآییٍ٘ ٝٙا / / ٜتطثیِ :ٝثخٙذ ت ٝغثح
ٚاج آرایی  . ٜ :س .ا
تىزار :غثح
تٙالض  :غثح ستار ٜتاراٖ
ٕ٘اد ٞا .آیٕ٘ ٝٙاد پاوی  ٚغذالت/غثح ٕ٘اد أیذ  ٚرٚضٙایی/
✍قلمرو فکری
معنی ٍ٘ :ا ٜت ٛتاللی أیذ ٘ ٚجات است ِ ٚثخٙذ ت ٛت ٝدرخطٙذٌی غثح ٘ٛرا٘ی است

ٔف : ْٟٛتیاٖ رٚضٙی  ٚارأص چطٓ ٔحثٛب  ٚأیذ تخطی ِثخٙذ یار

بیت سوم :



-تاسآ و ٝدر ٛٞایت ،خأٛضیِ جٓ٘ٛٙ

 /فزیادٞا تزاٍ٘یخت اس سِ ًٙوٞٛساراٖ

✍لّٕز ٚستا٘ی
ٔؼٙی ٚاص: ٜ
ٛٞا :آرس / ٚج : ٖٛٙدیٛاٍ٘ی -ضیفتٍی
تؼذاد جّٕ :ٝد ٚجّٕٝ
تاس آ  :فؼُ -یه جّٕٟ٘ / ٝاد ِ ٔحذٚف
تزاٍ٘یخت  :فؼُ ٛٞ /ایت ٌ:زٔ ٜٚتٕٕی ( ٛٞاٞ :ستٔ . ٝتٕٓ  /ت ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی / )ٝخأٛضی ج: ٓ٘ٛٙ
ٌزٟ٘ ٜٚادی(خأٛضی ٞ :ستٟ٘ . ٝاد /جٚ : ٖٛٙاتست ٝپسیٗ ٔ.ضاف اِیٚ : ْ / ٝاتستٚ ٝاتستٔ.ٝضاف اِیٔ ٝضاف اِی/ )ٝ
فزیادٞا ٔ :فؼ / َٛس ًٙوٞٛساراٖ ٌ :زٔ ٜٚتٕٕی ( سٞ : ًٙستٔ . ٝتٕٓ  /وٞٛساراٖ ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی) ٝ

٘ىت " : ٝی " در خأٛضی ٔ :ػذری
ساختٕاٖ ٚاص: ٜ
سادٛٞ : ٜا  /ج / ٖٛٙسًٙ
٘ٚذی  :خأٛضی  /وٞٛساراٖ
س ٚ ًٙوٞٛسار .تٙاسة
✍لّٕز ٚادتی
تطخیع  ٚاستؼارٔ : ٜػزاع د . ْٚفزیاد اس س ًٙتزاٍ٘یختٗ
پارادٚوس  :خأٛضی فزیاد تز اٍ٘یختٝ
اغزاق در ٔػزع دْٚ
ٔزاػات  :سٚ ًٙوٞٛسار
ایٟاْ ٛٞ :ا ( آرس / ٚآسٕاٖ ) (تا تٛج ٝت ٝفزیادٞا در ٛٞایت تز اٍ٘یخت)
ٕ٘اد  :سٕ٘ ًٙاد سىٛت
✍قلمرو فکری
معنی  :ای ٔحثٛب ٔٗ تیا و ٝسىٛت ػطك  ٚج ٗٔ ٖٛٙدر ارسٚی دیذار ت ٛحتی سٞ ًٙا را ت ٝفزیاد اٚرد ٜاست.
مفهىم  :غیز لاتُ تحُٕ تٛدٖ سىٛت ػاضك ،تی تاتی  ٚػذْ آرأص ػاضك اس جذایی
قرابت با :
چٙذیٗ و ٝتزضٕزدْ اس ٔاجزای ػطمت  /ا٘ذ ٜٚدَ ٍ٘فتٓ اال یه اس ٞشاراٖ

بیت چهارم :



-ای جٛیثارِ جاری،سیٗ سای ٝتزي ٍٔزیش /

✍لّٕز ٚستا٘ی

وایٗ ٌ ٝ٘ٛفزغت اس وف داد٘ذ تیطٕاراٖ

ٔؼٙی ٚاص:ٜ
ٍٔزیش :فزار ٘ىٗ  /فزغتٔ:جاَٚ -لت  /جاری  :رٚاٖ

تؼذاد جّٕ: ٝس ٝجّٕ-1: ٝای جٛیثار جاری -2سیٗ سای ٝتزي ٍٔزیش -3وایٗ ٌ ٝ٘ٛفزغت اس وف داد٘ذ تی ضٕاراٖ

ای  :حزف ٘ذا ٙٔ /ادا :جٛیثار جاری ( جٛیثار ٞ :ستٙٔ ٝادا  /جاری ٚ :اتست ٝپسیٗ -غفت ) /
ٍٔزیش :فؼُ ٟ٘ /اد(تٔ )ٛحذٚف  /ایٗ سای ٝتزي ٌ :زٔ ٜٚتٕٕی ( یٗ ٔ،خفف ایٗ ٚ :اتست ٝپیطیٗ -غفت اضار/ ٜ
سای ٝتزي ٔ :تٕٓ فؼُ)
اس وف داد٘ذ  :فؼُ  /تی ضٕاراٖ ٟ٘ :اد  -غفت ِ جا٘طیٗ اسٓ  /ایٗ ٌ : ٝ٘ٛلیذ  /فزغت ٔ :فؼٞ . َٛستٝ
تزویة ٚغفی  :ایٗ سای ٝتزي  /جٛیثار ِ جاری/ایٗ ٌٝ٘ٛ

ساختٕاٖ ٚاص: ٜ
٘ٚذی  ( :تی ضٕاراٖ /جٛیثار )
ساد ( : ٜفزغت  /وف)
ٔزوة  ( :سای ٝتزي)
✍لّٕز ٚادتی
استؼار : ٜجٛیثار جاری استؼار ٜاس یار
استؼار : ٜسای ٝتزي  .استؼار ٜاس ضاػز.
ٔجاس  :وف ٔ :جاس اس دست
وٙای :ٝاسوف داد٘ذ وٙای ٝاس لذر ٘ذا٘ستٗ ٞ ٚذر دادٖ.
✍لّٕز ٚفىزی
معنی :ای ٔحثٛب و ٝچ ٖٛجٛیثار رٚا٘ی ٞستی اس ایٗ ػاضك ضؼیف فزار ٔىٗ سیزا افزاد سیادی ٕٞی ٍٝ٘ٛٙفزغت را
اس دست داد٘ذ .

مفهىم  :دػٛت تٔ ٝذارا تا ػاضك  ٚاغتٙاْ فزغت
قرابت معنایی

با :

ای ٔؼطٛق و ٝچ ٖٛجٛیثار ِطیفی  /اس تزاتز ػاضك فزار ٘ىٗ ٍٔ ،زیش
قرابت معنایی با:
ایٗ یه د ٚدْ ؤّٟ ٝت دیذار ٕٔىٗ است

دریاب وار ٔا و ٝ٘ ٝپیذاست وار ػٕز

قرابت معنایی با :
د ٜرٚسٟٔ ٜز ٌزد ٖٚافسا٘ ٝاست ٚافس٘ / ٖٛیىی ت ٝجای یاراٖ فزغت ضٕا ر یارا

بیت پنجم :



ٌفتی" :ت ٝرٚسٌاراٖ ٟٔزی ٘طستٌ " ٝفتٓ" / :تیزٕ٘ ٖٚیتٛاٖ وزد حتی ت ٝرٚسٌاراٖ"

✍لّٕز ٚستا٘ی
4جٌّٕ-1 : ٝفتی -2ت ٝرٚسٌاراٖ ٟٔزی ٘طست ( ٝاست = حذف فؼُ ) ٌ-3فتٓ - 4تیزٕ٘ ٖٚی تٛاٖ وزد حتی تٝ
رٚسٌاراٖ

ٔؼٙی ٚاصٟٔ : ٜزٔ :حثتِ-طف ٟٔ-زتا٘ی
ٌفتی  :فؼُ ٟ٘ /اد (تٔ)ٛحذٚف
٘طست ( ٝاست ) :فؼُ  /ت ٝرٚسٌاراٖ  :لیذ ٟٔ /زی ٟ٘ :اد
ٌفتٓ  :فؼُ ٟ٘ /اد (تٔ )ٛحذٚف
تیزٕ٘ ٖٚی تٛاٖ وزد فؼُ غیز ضخػی /حتی :لیذ  /ت ٝرٚسٌاراٖ  :لیذ
٘ىت : ٝرٚسٌارٚ :اص ٜد ٚتّفظی  /ی در ٟٔزی ٘ :ىز. ٜ
✍لّٕز ٚادتی
تضٕیٗ  :لسٕتی اس تیت ِ سؼذی  .و ٝاغُ تیت سؼذی ایٗ است " :سؼذی ت ٝرٚسٌاراٖ ٟٔزی ٘طست ٝتز دَ  /تیزٖٚ
ٕ٘یتٛاٖ وزد اال ت ٝرٚسٌاراٖ"

تىزار  :رٚسٌاراٖ
تیت تػذیز دارد
ٚاج آرایی  ( :ر) ) ٖ (-
تطخیع ٘ :طستٗ ٟٔز
وٙای٘ : ٝطستٗ ٟٔز تز دَ وٙای ٝاس ػاضك ضذٖ
✍لّٕز ٚفىزی
معنی ٌ :فتی در ٔذتی طٛال٘ی ػطمی تز دَ ٘طستٌ ٝفتٓ آری  ٚایٗ ػطك تزای ٕٞیط ٝجاٚدا٘ ٝاست  ٚفزأٛش
ضذ٘ی ٘یست.
مفهىم  :پایذاری ػطك
لزاتت ٔؼٙایی تا :
تا رٚا٘ٓ ٞست خٛا ٓٞرا٘ذ ٘أت تز ستاٖ تا ٚجٛدْ ٞست خٛا ٓٞوٙذ ٘مطت در ضٕیز
تاتافغا٘ی_ضیزاسی
ٌز تزٚد تٞ ٝز لذْ در ر ٜدیذ٘ت سزی  ٝ٘ ٗٔ /حزیف رفت ٓٙاس در ت ٛتٞ ٝز دری.

بیت ششم :



-پیص اس ٔٗ  ٚت ٛتسیار تٛد٘ذ ٘ ٚمص تستٙذ  /دیٛارِ س٘ذٌی را سیٗ ٌ ٝ٘ٛیادٌاراٖ

✍لّٕز ٚستا٘ی
تؼذاد جّٕ : ٝدٚجّٕٝ
تٛد٘ذ  :فؼُ ِ غیز اسٙادی ( ٚجٛد داضتٙذ )  /تسیار ٟ٘ :اد / .پیص :لیذ ٔ :ٗٔ /تٕٓ  /.تٔ :ٛؼطٛف تٔ ٝتٕٓ
تستٙذ  :فؼُ٘ /مص ٔ :فؼٞ . َٛست / ٝدیٛار س٘ذٌی ٌ :زٔ ٜٚتٕٕی ( دیٛار ٞ :ستٔ . ٝتٕٓ  /س٘ذٌی ٚ :اتست ٝپسیٗ -
ٔضاف اِی / ) ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛیادٌارأٖ :تٕٓ

٘ىت : ٝد ٚتّفظی  :یادٌاراٖ
را در ٔػزع د : ْٚحزف اضاف ٝتٔ ٝؼٙای " تز"

تزویة اضافی  :دیٛار س٘ذٌی
ساختٕاٖ ٚاص: ٜ
ساد : ٜدیٛار
٘ٚذی :س٘ذٌی  /یادٌاراٖ
✍لّٕز ٚادتی
تطثی : ٝدیٛارِ س٘ذٌی
✍لّٕز ٚفىزی
معنی  :لثُ ار ٔٗ  ٚت ٛافزاد سیاد ٚجٛد داضتٙذ و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛیادٌارٞایی در س٘ذٌی اس خٛد ت ٝجا ٌذاضتٙذ
مفهىمٌ :ذر س٘ذٌی ٘ ٚاپایذاری د٘یا
لزاتت تا :
تىی ٝتز اختز ضثٍیز ٔىٗ ،وایٗ ػیار  /تاج واٚٚس رتٛد ٚوٕز ویخسزٚ
چٙذیٗ تٗ جثاراٖ وایٗ خان فز ٚخٛرد ٜاست  /ایٗ ٌزس ٝٙچطٓ اخز  ٓٞ،سیز ٘طذ سایطاٖ

بیت هفتم :



ٚ-یٗ ٘غٕ ٝیِ ٔحّثت ،تؼذ اس ٔٗ  ٚتٔ ٛاَ٘ذ  /تا در سٔا٘ ٝتالیست آٚاسِ تاد  ٚتاراٖ

ٔثُ درخت در ضة تاراٖ ٔ ،حٕذ رضا ضفیؼی وذوٙی(ْ  .سزضه)
✍لّٕز ٚستا٘ی

تؼذاد جّٕ 2: ٝجّٕٝ
ٔؼٙی ٚاصٜ
٘غٕٛ٘ : ٝا ،تزا٘ ، ٝسزٚد
تزادف٘ :غٕ ٚ ٝاٚاس
ٔا٘ذ  :فؼُ  /یٗ ٔ :خفف ایٗ ٚ،اتست ٝپیطیٗ -غفت اضار٘ / ٜغٕٞ : ٝستٟ٘ . ٝادٔ /حثت ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی/ ٝ
تؼذ :لیذ ٔ : ٗٔ /تٕٓ  /تٔ :ٛؼطٛف تٔ ٝتٕٓ
است  :فؼُ اسٙادی  /آٚاس تاد  ٚتاراٖ ٌ :زٟ٘ ٜٚادی ( آٚاس ٟ٘ :اد ٞ .ست / ٝتاد ٚ :اتست ٝپسیٗ ٔ-ضاف اِی / )ٝتاراٖ :
ٔؼطٛف تٔ ٝضاف اِی / ٝسٔا٘ٔ : ٝتٕٓ / .تالیٔ:سٙذ
تزویة ٚغفی  :ایٗ ٘غٕٝ
تزویة اضافی ٘ :غٕٔ ٝحثت  /آٚاس تاد  /آٚاس تاراٖ
ساختمان واژه :
ساد٘ : ٜغٕ / ٝآٚاس /تاد  /تالی
✍لّٕز ٚادتی
ٚاج آراییٔ :ػٛت ا  -غأت ( ْ ) (ٖ)
تطثی: ٝ
استؼاری .تطخیع  :آٚاس تاد /آٚاس تاراٖ ٘ /غٕٔ ٝحثت( تطثی٘ ٝیش ٔی تٛا٘ذ درست تاضذ)
✍لّٕز ٚفىزی
ٔؼٙی :تؼذ اس ٔٗ  ٚت ٛتا سٔا٘ی و ٝد٘یا تاضذ فمط ػطك تالی ٔی ٔا٘ذ
ٔف :ْٟٛتذا ٚ ْٚتمای ػطك.
قرابت با :
اس غذای سخٗ ػطك ٘ذیذْ خٛضتز  /یادٌاری و ٝدر ایٗ ٌٙثذ دٚار تٕا٘ذ
قرابت با :
ػطك ٚاساس ػطك ٟ٘اد٘ذ تز دٚاْ  /یؼٙی خُّ پذیز ٍ٘زدد تٙای ػطك

ٚحطی تافمی

درن  ٚدریافت :
 .1ایٗ ضؼز را تا ٔتٗ درس ضطٓ  ،اس ٘ظز ِحٗ  ٚآ ًٙٞخٛا٘ص ٔمایس ٝوٙیذ .
 پاسخ ٞ :ز د ٚضؼز تیاٖ احساسات ضاػز است ٘سثت تٛٔ ٝضٛػی خاظ ِ .ذا تایذ تا ِحٙی ٔالیٓ ٚ
غٙایی خٛا٘ذ ٜضٛد.
 -2ضفیؼی وذوٙی  ،در وذاْ تیت  ،اس ضاػزی پیطیٗ تاثیز ٌزفت ٝاست ؟ تٛضیح دٞیذ .
 پاسخ  :درتیت پٙجٓ ضفیؼی وذوٙی اس سؼذی ضیزاسی اٌٍِ ٛزفت ٝاست  .أا سؼذی تشري ٔی ٌٛیذ  :سؼذی
ت ٝرٚسٌاراٖ ٟٔ ،زی ٘طست ٝتز دَ  /تیزٕ٘ ٖٚی تٛا٘ذ وزد اال ت ٝرٚسٌاراٖ .
یؼٙی ػطك یار ت ٝسختی  ٚدر ط َٛرٚسٌار فزأٛش خٛاٞذ ضذ  .أا ضفیؼی وذوٙی ٔی ٌٛیذ :
" ٌفتی ت ٝرٚسٌاراٖ ٟٔزی ٘طستٌ ٝفتٓ  /تیزٕ٘ ٖٚی تٛاٖ وزد حتی ت ٝرٚسٌاراٖ " یؼٙی ػطك حتی در طَٛ
رٚسٌار ٘یش فزأٛش ضذ٘ی ٘یست.

تحّیّی اس ٔ :جیذ دِیزی  ،دتیز ادتیات ضٟزستاٖ ٌٙاتاد «.آتإ٘ا»79 ٜ
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