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اترخی ادبیات
در دوران . هجری قمری در توس خراسان، دیده به جهان گشود۴۵۰محمد غزالی به سال 

.   کردپدرش از رشتن پشم،  گذران زندگی می. کودکی در زادگاهش تعلیمات خود را فرا گرفت
.تندآنچه می رشت در دکانی در بازار پشم فروشان می فروخت و بدین سبب او را غزالی می گف

فالسفهکیمیای سعادت، احیاء العلوم الدین، نصیحة الملوک و تهافت ال: از آثار مهم وی می توان 
.را نام برد

.در قرن پنجم است ( ۴۵۰-۵۰۵)کتابی به زبان فارسی از امام محمد غزالیکیمیای سعادت
:رکن بنا شده است۴این کتاب در 

شناخت نفس خویش،-1
شناخت حق تعالی، -2
شناخت دنیا، -3

. شناخت آخرت-۴

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B5%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)


.گیاهان : نباتات /   جمع مکسر جوهرگوهر،: جواهر /جهان: وجود /   آفرینش، احسان :  صنع 
/هاشگفتی: عجایب / نشانه ها: عالمات /   رنگین کمان: قوس قزح /   ابر:میغ /  دریا: بحر / خشکی : بر 

به وجود آمدن، آشکارشدن: پدیدآمدن/ نشانه ها: آیات 
النه : آشیان /     یاد داده: بیاموخته /   زیباتر:نیکوتر 

کوتاه بین : مختصر /   چراغدان : قندیل :     
تخت پادشاهی : سریر مُلک /  زیبایی : جمال/   پادشاه : مَلِک : 

سرگشته ، حیران : مدهوش /        شناخت: معرفت /    راضی شدن ، قانع بودن : قناعت
از جهل و غفلت خارج شوی : بیرون آیی / النه  : سوراخ 

معنی واژگان



توضیحات  ادبی درس دوم

حرف « چون کوه ها » در عبارت : «چون » / فعل امر است به معنی  آگاه باش :«بدان » -1ص 
جمعع مکسعر هسعتند و   :جوواهر ومعوادن  / اضافه است،  به معنی مثل و مانند به کار رفته است 

.از انواع نباتات، هستهدر« انواع»./ ، زمین است«وی » مرجع ضمیر . / عالمت جمع ندارند
. دارند( تناسب ) مراعات نظیر :  آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین

. تمام درس شبکة معنایی است 

صفت اشاره: این :این همه آیات/ متمم« تو» ، حرف اضافه« تو را را فرموده است » در « را» 
. هسته:وابستة پیشین، صفت مبهم، آیات: همهوابستة  پیشین،  

مراعات نظیر : میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق/  تضاد :برّ و بحر

متمم  :دیبا.است« خداوند » و جمالت سوم و چهارم، ...( که چگونه بساط) نهاد در جملة-2ص
. صفت بیانی : سخت، لطیف و هفت رنگ 

.شخیص ت: زنده شده زمین/ تضاد : سخت و لطیف/ زمین پرگل به دیبای هفت رنگ:تشبیه



به : انیدهدر زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گستر
اف آن  روی زمین نگاه کن و ببین چگونه آن را مانند فرشی برای تو آماده کرده است و اطر

.فراهم، مهیّا و آماده: ساخته. را وسیع و گسترده نموده است
دام شکل  هر ک: هریکی بر شکلی دیگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدگر نکوتر-3ص

.مخصوص خود و متفاوت دارند و هریک از دیگری بهتر و زیباتر است

، به هر موجودی آن چیزی راکه  مورد نیازشان بوده: هریکی را آنچه به کار باید، داد-
(جمله2.)داده است

در عبارت غذای خویش چون کند و بچه را چون نگاه دارد، به معنی چگونه « چون» 
.و قید پرسش است

.ضمیر مبهم: هریکی وهمه
.حرف اضافه است« را » متمم، : مرغان، حشرات 

.اینجا به معنی آسمان: هوا



به یدخورشبه چراغ ، ماهبه سقف بی ستون ، آسمانبه فرش ، زمین به خانة خدا ، دنیا-
.(است ) آرایة تکرار دارد /  به قندیل تشبیه شده اندستارگان شعله و 

.سوره رعد 2تلمیح به آیة :سقفی بی ستون
.مشبه به: فرش/ مشبه: زمین:فرش وی زمین است

هسته :خانه / هسته : عالم / پیشین صفت اشاره ، وابستة: این: این عالم ، خانۀ خداست 
. پسین ، مضاف الیه وابستة:خدا/ 
.فعل غیر اسنادی، مضارع التزامی:«بروی »اول به معنای ، در جملة« شوی» 
ه بعه کعار رفتع   « حذف فععل  » در بند دوم /مسند:  «آفتاب ، ستارگان، غافل و مختصر» 

. است
ی روزگار/ هسته:ماه/ پسین، مضاف الیه وابستة:وی/ هسته :چراغ : چراغ وی ماه است

.دراز ، نقش قیدی دارد 
یع جهان بسعیار وسع  .: خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد

.است و تو کوتاه نظرهستی و قدرت درک بزرگی آن را نداری



ه ب: راهت داده اند / متمم: در راهت« ت » /  اضافة تشبیهی : بستان معرفت حق تعالی 
.مسند : مدهوش و متحیر / تو اجازه داده اند

اده اند به تو فرصت و اجازه د: راهت داده اند تا در بُستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی
.  تا در باغ شناخت خدای بلند مرتبه گردش کنی و ببینی

.تماشا بکنی و بیرون بیایی/ هر دو فعل مضارع التزامی: تماشا کنی و بیرون آیی

.در سطر اول ، متمم « مورچه»-3ص
آرایة : رقصر، مَلِک، غالم و سری. در سطر اول انسان کوتاه بین به مورچه تشبیه شده است

.نماد انسان های کوتاه نظر: مورچه/ نماد وسعت و بزرگی : قصر/ مراعات نظیر



1واژه شناسی

هم خانوادهریشهواژه

متعالیَعلَوتعالی

انبساطبسطبساط

جانبَجَنبجوانب

اختصارَخَصرمختصر

تصویرَصورصورت

انزواَزویمنزوی

دهشتَدهشمدهوش



2واژه شناسی 

معنیجمعمفرد

جهانعوالِمعالَم

دانشمندُعلماعالِم

فرشتهمالئکَملَک

پادشاهُملوکَملِک

قلمرو، فرمان رواییُملوکُملک

زمین، خانهامالکِملک





.

هسته
. ند گروه اسمی ، همان اسمی است که کلمه ها یا بخش های دیگر به آن افزوده می شوهستة

ک یا آن ، اسم یا ضمیر باشد ، این گروه ممکن است از یگروه اسمی ، گروهی است که هستة
ته هسع ( اسم یا ضعمیر  ) اگر فقط یک واژه باشد، همان یک واژه . چند واژه ساخته شده باشد 

.پس یک گروه اسمی می تواند فقط از یک واژه تشکیل شود. به شمار می آید

شهربزرگ مرد این دو /  بزرگ مرد دو این / مرد دو این / مرد این /مرد
(مضاف الیه)وابسته پسین(/     صفت بیانی) وابسته پسین/ صفت شمارشی( /  صفت اشاره)هسته     وابسته پیشین

:راه شناخت هسته
.تبپذیرد، هسته اس( کسره یا یِ ) اولین واژه ای که در گروه اسمی نقش نمای اضافه-1

.کسره دارد وهسته است( کتاب/ )  ادبیات فارسیکتابِ:  مثال

.اگر در یک گروه اسمی واژۀ کسره دار، وجود نداشت، آخرین واژه، هسته است-2
.، هسته است(نفر/ ) نفراین سه :   مثال



:آیا می دانید

.     دواژۀ کسره دار به کار نمی رود و واژه هایی که بعد از هسته می آیند، وابسته هستن« هسته » قبل از -1
مهربانِ مندوستِ این 

.   کرداگر هسته دارای نشانة جمع باشد، نشانة جمع، وابستة پسین است و نباید آن را جزء هسته محسوب-2
.به کار رفته است«  ، کالس، نهمان» در این گروه اسمی، سه وابسته . کالس نهم دانش آموزان:   مثال

.نمی آید( کسره یا یِ )نکره بپذیرد، دیگر با « ی » اگر هسته، نشانة -3

وابسته پسین: ی نکره و خواندنی/        هسته : کتاب.    خواندنیی کتاب: مثال

کتاببهترین :  مثال. جزء وابسته های پیشین است( عالی ) صفت برترین،-۴
صفت برترین

.به کار می رود« نهاد، مفعول، متمم، مسند و منادا » هسته، در گروه های اسمی در نقش های اصلی-۵

.وجود هسته در گروه اسمی اجباری و وجود وابسته، اختیاری است-6
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میتعلی: نوع ادبیات

تعلیمی: لحن 

مناظره: نوع شعر

قطعه : قالب شعر

مصّرع

رم پردۀ نازکی که ک: پیله 

ابریشم از لعاب دهان خود به

دور خود می تند و در میان 

.  آن محصور می شود

بافتن : تنیدن

گوشه نشین : منزوی 

زندان: محبس

رها شدن : َرستن

ی گوشه گیر: خلوت نشستن 

کردن 

رها شدن ، : وارهیدن 

هاینجا به معنای پیل: قفس 



توضیحات ادبی شعر پرواز

را کرم نماد انسان های در حال تالش و تکاپو ست که می خواهند فضای جدیدی. این یک شعر نمادین است-1
.مرغ، نماد انسان های ساکن و بی تحرکی است که از تالش و خالقیت گریزانند. تجربه کنند

.ر استبلکه حالت فیزیکی ظاهری و تنبلی مرغ مورد نظنیست، « تواضع » فروتنی در بیت اول به معنی -2
.است( ماکیان ) مرغ در ادبیات به معنی هرنوع پرنده است؛ اما اینجا به معنی مرغ خانگی-3

می تنی. در مصراع اول، مضارع اخباری است« تَنی » -۴

.واژگان خلوت و منحنی نقش قیدی دارند: خلوت نشسته ام، زین روی منحنی-۵
.زیبا شدند-2( چون در پیله بودند ) قابل دیدن شدند -1. داردایهام ۴در بیت« دیدنی » -6

در زندان و تنهایی به سر می برم تا با مرگ از این زندان رهایی: در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ-6
.پیدا کنم

.در تمام شعر آرایة تشخیص وجود دارد-7



ایهام

.  دآوردن واژه ای است با حداقل دومعنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باش
..مقصود شاعر معموالً معنی  دور و گاه هر دو معنی است

بر در ایهام واژه یا عبارت به گونه ای است که ذهن. ایهام، نوعی بازی با ذهن خواننده است
.سر دو راهی قرار می گیرد و نمی تواند در یک لحظه یکی از آن دو را انتخاب کند

.اشیمزمانی می توانیم آرایة ایهام را دریابیم که به معانی مختلف واژه ها و عبارت ها آگاه ب

رخت، روز مرا نور نمانده است                 وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده استمهربی 
خورشید-2عشق و محبت، -1: مهر

ته باشد، فرهاد رفشیریندیشب صدای تیشه از بیستون نیامد                  شاید به خواب 
نام معشوقة فرهاد -2گوارا و دل پذیر، -1: شیرین



اترخی ادبیات
نیما با منظومة . استپدر شعر نو ش، .ه( 1338-127۴)، نیما یوشیجمشهور به علی اسفندیاری 

پیکر . م کرداو این اثر را به معلم خود، نظام وفا، تقدی.انقالبی در دنیای شعر به پا کرد« افسانه»
از  « یوش»از امام زاده عبداهلل تهران به خانه اش در 1386نیما بنا بر وصیت خود او در خرداد 
.توابع شهر نور مازندران، انتقال یافت

.اشاره کرد« قصة رنگ پریده» و « ای شب» از دیگر آثار او می توان به 

گرَم  یادآوری یا هن

من از یادت نمی کاهم تو را من

اهم                                م رد ر ش چ



پرسش های چهار گزینه ای درس دوم

استفاده از چه لحنی مناسب تر است؟« عجایب صنع حق تعالی » برای خوانش متن -1
روایی( توصیفی                 د( تعلیمی                ج ( حماسی              ب ( الف 

؟  نرفته استدر کدام گزینه، تشبیه به کار -2
فرش وی ، زمین است( چون دیبای هفت رنگ گردد                  ب( الف

تو از عجایب این غافل( چراغ وی ، ماه است                               د( ج

دارد؟کمتریکدام گزینه با عبارت زیر، تناسب -3
«و اگرنه راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی » 
شناخت خدا بدون شناخت پدیده هایش، ممکن نیست( الف
.هر انسانی شایستگی شناخت خدا را ندارد( ب
.شناخت خلقت، به شناخت خدا کمک می کند(ج
.یکی از راه های شناخت خداوند، گردش در بستان معرفت الهی است(  د
.نوع وابسته پیشین را مشخص کنید« !چه خداوند توانایی» در عبارت -۴

صفت مبهم( دصفت اشاره( جصفت پرسشی( بصفت تعجبی ( الف
در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟« را » نقش -۵

هر یکی را بیاموخته( ببچّه را چون نگه دارد( الف
نگاه کن مرغان هوا را( دهر یکی را آنچه به کار باید داد( ج



.، به چه معناست«پس اندر این آیات تفکر کن» در عبارت « آیات » واژۀ -6
آیه های قرآن ( شگفتی ها         د( سخنان خداوند       ج( نشانه ها        ب( الف

چیست؟« در پیله تا به کی، بر خویشتن تنی؟» نوع فعل در مصراع -7
مضارع ساده( دمضارع اخباری( جمضارع التزامی( بماضی ساده ( الف

نوع وابستۀ کدام گروه اسمی، با بقیه متفاوت است؟-8
دیبای هفت رنگ( غذای خویش      د( جصنع خدای( بسریر مُلک( الف

چند وابسته وجود دارد؟« این  دانش آموزانِ خوب کالس ما » در عبارت ( 9
پنج ( دچهار (جشش( بسه ( الف

نقش دستوری واژه هایی که زیر آن خط کشیده شده است، به ترتیب کدام است؟( 10
«  شویمتحیرو مدهوشبینی کهعجایبچشم باز کن تا » 

مفعول ، مسند ، مفعول ( مفعول ؛ مسند ، مسند                                  ب( الف
مفعول ، مفعول ، مسند ( مسند ، مسند، مفعول                                     د( ج



پاسخ های تشریحی درس دوم
.استباتوجه به متن درس و بیان ویژگی ها و وصف آفریده های خدا، لحن توصیفی مناسب تر( ج-1

ده در گزینۀ الف وب، زمین به دیبای هفت رنگ و فرش و در گزینۀ ج ماه به چراغ تشبیه ش(  د-2
.است

.به انسان و شایستگی شناخت خدا اشاره نشده است( ب-3

.وابستۀ پیشین و صفت تعجبی است« چه » ( الف-4

.در این گرینه نشانۀ مفعول ودر سایر گزینه ها حرف اضافه است« را » (  الف-5

.سایر گزینه ها بی ارتباط هستند( الف-6

.می تنی، مضارع اخباری است( ج-7

.وابسته در سایر گزینه ها، مضاف الیه است( د-8

.وابسته هستند« این، ان، خوب، کالس، ما » (  د-9

.  عجایب، مفعول و مدهوش و متحیر، مسند هستند( الف-10



mohammadi_A@کانال ادبیات نهم    

ادبیات استانسرگروهمرّوت محمدی            

حلیدبیر دبیرستان عالمه 

همراه:09183496169


