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:حسن تعلیل   
زض لغت تِ هعٌای زلیل ٍ تطّاى ًیىَ آٍضزى است ٍ زض اغطالح  

ٍ غیطٍالعی تطای اهطی ( ضاعطاًِ) ازتی آى است وِ زلیلی ٌّطی 
تیاٍضًس؛ تِ گًَِ ای وِ تتَاًس هراطة ضا الٌاع وٌس ٍ ذیال اًگیع 

.تاضس  
عجة ًیست تط ذان اگط گل ضىفت :1هثال  

وِ چٌسیي گل اًسام زض ذان ذفت                                       
ضاعط علت ضٍییسى گل ّا ضا، زض ذان ذفتي گل اًساهاى زاًستِ *  

.است، زضحالی وِ زض عالن ٍالع اضتثاطی هیاى ایي زٍ اهط ًیست  
آضی؟سطٍ گفت وسی هیَُ ای ًوی تِ : 2هثال  

زاز وِ آظازگاى تْی زستٌسجَاب                                                    
ضاعط علت تی ثوطی زضذت سطٍ ضا آظازگی ایي زضذت هی زاًس؛ *   

اها زض ٍالع اضتثاطی تیي ّستٌس، ظیطا آظازگاى هعوَال تْی زست 
.ایي زٍ اهط ًیست  



 هثال ّایی تطای حسي تعلیل

ًِ ذالف عْس وطزم وِ حسیث جع تَ گفتن -  
ّوِ تط سط ظتاًٌس ٍ تَ زض هیاى جاًی                                                  

گَیٌس ضٍی سطخ تَ سعسی وِ ظضز وطز؟     -  
اوسیط عطك تط هسن افتاز ٍ ظض ضسم                                                  

زلن ذاًِ ی هْط یاضست ٍ تس -  
اظ آى هی ًگٌجس زض آى ویي وس                                                      

ضسن تسعْسی ایام چَ زیس اتط تْاض -  
گطیِ اش تط سوي ٍ سٌثل ٍ ًسطیي آهس                                             

شضُّ ضا تا ًثَز ّوّت عالی حافظ -  
طالة چطوِ ی ذَضضیس زضذطاى ًطَز                                           



:حس آهیسی  
آهیرتي زٍ یا چٌس حس زض والم، چٌاى وِ شّي ضا تِ وٌجىاٍی ٍا  

.زاضز ٍ تا ایجاز هَسیمی هعٌَی تط تاثیط سري تیفعایس  
 ًىتِ : حس آهیعی گاّی آهیرتگی حَاس تا اهَض شٌّی ٍ اًتعاعی 

.است  
تِ تطاًِ ّای ضیطیي، تِ تْاًِ ّای ضًگیي :1هثال  

تىطیس سَی ذاًِ هِ ذَب ذَش لما ضا                                                 
ضٌَایی ٍ تیٌایی: تْاًِ ضًگیي/ ضٌَایی ٍ چطایی: تطاًِ ضیطیي*  

اظ غسای سري عطك ًسیسم ذَضتط :2هثال  
یازگاضی وِ زض ایي گٌثس زٍّاض تواًس                                                       

.غسا حس ضٌَایی ٍ ًسیسى حس تیٌایی است*  



اگط زضٌام فطهایی ٍ گط ًفطیي، زعاگَین -  
جَاب تلد هی ظیثس لة لعل ضىط ذاضا                                                  

هجٌَى چَ ضٌیس پٌس ذَیطاى -  
اظ تلری پٌس ضس پطیطاى                                                                     
تَی زّي تَ اظ چوي هی ضٌَم -  

ضًگ تَ ظ اللِ ٍ سوي هی ضٌَم                                                          
لیه چٌاى ذیطُ ٍ ذاهَش هاًس -  

وع ّوِ ضیطیي سرٌی گَش هاًس                                                       
   حطف ّاین هثل یه تىِّ چوي ضٍضي تَز -

 هثال ّایی تطای حس آهیعی



:اسلوب هعادله  
ططفیي، هعازلی  تیاى هطلثی زض زٍ عثاضت هستمل، تِ ًحَی وِ یىی اظ 

تطای تاییس عثاضت زیگط است؛ ظیثایی آفطیٌی اسلَب هعازلِ تط پایِ ی 
ضثاّت است. تِ عثاضتی هعوَال هفَْهی شٌّی زض یه هػطاع یا تیت ٍ 

.هفَْهی هحسَس زض هػطاع یا تیتی زیگط تطای تاییس آى هی آیس  
عیة پاواى ظٍز تط هطزم َّیسا هی ضَز: 1هثال  

هَی اًسض ضیط ذالع ظٍز پیسا هی ضَز                                         
هػطاع زٍم هػسالی تطای هػطاع اٍل است ٍ ّطزٍ هػطاع یه هطلة ضا *

.تیاى هی وٌٌس  
تی ووالی ّای اًساى اظ سري پیسا ضَز :2هثال  

پستِ ی تی هغع چَى لة ٍا وٌس ضسَا ضَز                                     
زٍ هػطاع هثل وفِ ّای تطاظٍیی ّستٌس وِ هی تَاى تیي آى زٍ  *
. گصاضت« ّواًطَض وِ»یا عثاضت « عالهت هساٍی»  



 هثال ّایی تطای اسلَب هعازلِ

هحطم ایي َّش جع تی َّش ًیست -  
هط ظتاى ضا هطتطی جع گَش ًیست                                                        

پیطاًی عفَ تَ ضا پطچیي ًساظز جطم ها -  
آیٌِ وی تط ّن ذَضز اظ ظضتی توثال ّا                                                 

آزهی پیط چَ ضس حطظ جَاى هی گطزز -  
هی گطزززض ٍلت سحطگاُ گطاى ذَاب                                                   

سعسی اظ سطظًص غیط ًتطسس ّیْات -  
غطلِ زض ًیل چِ اًسیطِ وٌس تاضاى ضا                                                      

آى ضا وِ تََُز هغع ٍ ذطز ذاهَش است -  
اظ واسِ ی پُط ، غسا ًیایس تیطٍى                                                              



پاسخ 
 خودارزیابی

:1سَال   
آب زضیا زض هصاق هاّی زضیا ذَش است / ضا ظ تلری ّای عطك ًیست پطٍا تلد واهاى  -
وِ  عطك ّطاسی ًساضًس ، ّواًطَض هعتمس است عاضماى ّجطاى زیسُ اظ سرتی ضاُ ضاعط *

.آب زضیا تِ هصاق هاّی ذَش هی آیس ٍ اظ آى ّطاسی ًساضًس  
عططت اهطٍظ تی اًسیطِ ی فطزا ذَش است     / زاضز جوعِ ی اطفال ضا فىط ضٌثِ تلد  -
هػطاع اٍل ضاعط هی گَیس فىط ضٍظ ضٌثِ وِ ضطٍع واض ٍ تالش است، جوعِ ضا تطای زض *

وَزواى تلد هی وٌس، ّواًطَض وِ عططت ٍ ذَضی اهطٍظ تسٍى فىطوطزى تِ فطزا 
.ذَضایٌس است  

تا زّاى تطٌِ هطزى تط لة زضیا ذَش است  / احتیاج اظ ذلك استغٌا ذَش استووال تا -
هعتمس است وِ تی ًیاظی اظ هطزم ٍ حفظ ععت ًفس زض ووال ضاعط *  

.استتِ آى ّا ذَضایٌس است؛ ّواًطَض وِ هطزى اظ تطٌگی تط لة زضیا ذَضایٌس ًیاظ   



ضعلِ ضا ظٍز ًطاًٌس تِ ذاوستط ذَیص/ تیغ هىافات اظ پای  فىٌسسطوطاى ضا -  
اًساى ّای سطوص ذیلی ظٍز تِ هىافات ٍ جعای اعوالطاى هی ضسٌس، ّواًطَض  *

. ضَزوِ ضعلِ سطاًجام زض ذاوستط ذَزش فطٍ هیطیعز ٍ توام هی   
ضَز ٍاوٌس،ضسَا ی تی هغع چَى لة پستِ /ضَزتی ووالی ّای اًساى اظ سري پیسا -
زض هػطاع ًرست ًمع اًساى ضا زض سري گفتي ون ذطزاًِ هی زاًس ٍ زض  ضاعط *

(  ضسَایی پستِ ی تسٍى هغع ضا تِ هحض تاظوطزى زّاًص)هػطاع زٍم تا هثالی 
 هطلة لثلی ضا تاییس هی وٌس 

اٍل تال تِ عالثت اًسیص هی ضسس/ آظازُ ضا جفای فله تیص هی ضسس -  
ضاعط هعتمس است ستن ضٍظگاض تیطتط تِ اًساى ّای آظازُ هی ضسس، ّواًطَض وِ *

.تالّا اتتسا تط سط اًساى عالثت اًسیص فطٍ هی ضیعز  
سیاّی اظ حثطی چَى ضٍز وِ ذَز ضًگ است /هالهت اظزل سعسی فطًٍطَیس عطك-
هالهت زیگطاى تاعث ًوی ضَز وِ سعسی اظ عطك زست تطَیس، ّواى طَض وِ *

ّیچ گاُ اظ اٍ ظزٍزُ ًوی ضَز؛ ظیطا ترطی اظ  ( سیاُ پَست)سیاّی پَست حثطی
.ٍجَز اٍست  



:2سَال  
:ّطاس ٍ گطسٌگی ضا تِ آى ّا چطاًیس ذساًٍس لثاس -  

(چطایی ٍ الهسِ ) لثاس چطاًسى   
(ضٌَایی ٍ الهسِ ) ًوٌان ًجَای : ّا ضا هی ضٌَم ًجَای ًوٌان علف -  
/اظ ایي ضعط تط ضیطیي ظ ضاٌّطِ عجة زاضم-  

: وِ سط تا پای حافظ ضا چطا زض ظض ًوی گیطز   
(ضٌَایی ٍ الهسِ ٍ چطایی ) تط ضیطیي ضعط   

تلری وِ اظ ظتاى تَآیس، ضٌیسًی است  / تلد ضٌیسى ًِ این؛ لیهها گط چِ هطز -
(چطایی ٍ ضٌَایی ) ضٌیسى ٍ تلدِ ضٌیسًی تلد   

ضًگ تَ ظ اللِ ٍ سوي هی ضٌَم / اظ چوي هی ضٌَمتَی زّي تَ -  
(تیٌایی ٍ ضٌَایی ) ضًگ ضٌیسى (/ تَیایی ٍ ضٌَایی ) ضٌیسى تَ   
: ذط ضىستِ ضا ّن هحىن تط ٍ تاهعُّ تط اظ زیگطاى هی ًَضت -  

(چطایی ٍ تیٌایی ) تاهعُّ ًَضتي ذط   



: 3سَال   
وِ چٌسیي گل اًسام زض ذان ذفت/ ذان اگط گل ضىفتعجة ًیست تط -  
علت ضٍییسى گل ّا اظ ذان ضا ظیثاضٍیاًی هی زاًس وِ هطزُ اًس ٍ اوٌَى زض ضاعط *

.ذان ذفتِ اًس  
ٌَّظ هی پطز اظ ضَق، چطن وَوة ّا / آسواى وطزیتِ یه وطضوِ وِ زض واض -
زض واض آسواى  ( تَ)چطوه ظزى ستاضُ ّا، ًاظ ٍ عطَُ ای است وِ هعطَق علت *

.ٍ هَجَزات آسواًی ضٍا زاضتِ است  
وِ اًسضذان هی جَیٌس ایام جَاًی ضا  /اظآى گطتٌسپیطاى جْاى زیسُذویسُ پطت -
علت ذویسگی ووط پیطاى ضا ذن ضسى آى ّا تطای جست ٍ جَی ایام  ضاعط *

.زاًسجَاًی زض ذان هی   



 حك یاضتاى


