
 

 

كه معني بماند نه صورت       اگر هوشمندي به معني گراي )4
  به جاي

  كدام گزينه وابستة پسين از نوع صفت بياني وجود دارد؟ -10
  ) شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرمشهر كشاند.1
  ) جواني او در شهر آسماني خرمشهر مانده است.2
  جنگيم.ها مي) اينجا كربالست و ما همه با يزيدي3
  گفت: اين توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلمان بر. )4
  

  درس سيزدهم: تحليلگر:بانومحمدي نسب

  تشكرازتدريس خوب ايشان

  

  قيصر امين پور  : ���

به عنوان عضو  1382در گتوند خوزستان است . در سال  1338متولد ارديبهشت ماه 
  منتخب فرهنگستان زبان وادب فارسي انتخاب شد .

كه بخش عمده آن غزل وچندين » تنفس صبح«وي اولين مجموعه شعرش را با عنوان 
  نام دارد . » در كوچه آفتاب«قطعه شعر بود منتشر كرد. دومين مجموعه ايشان 

صفحه اي است كه ظهر عاشورا و غوغاي  28يك منظومه » ظهر روز دهم «منظومه 
  كربال وتنهايي عشق را توصيف مي كند .



 

 

است كه تحول كيفي وكمي شاعر را بازتاب مي كند و » آينه هاي ناگهان «وديگر اثر ا
  در ساختاري نو عرضه مي شود  .

كتاب هاي ايشان در زمينه ادبيات » مثل چشمه مثل رود «و » به قول پرستو « كتاب هاي 
  كودكان ونو جوانان است.

ب نيمايي و مثنوي است قالب هاي شعر مورد عالقه ايشان ،چهار پاره، غزل ، دوبيتي ،قال
.  

امين پور در شعر هايش مي كوشد از زبان سليس وروان استفاده كند و به كارگرفتن 
  كنايات واصطالحات متداول زبان به باروري شعر او كمك كرده است .

كه براي امام خميني(ره) سروده شده، انتخاب شده » تنفس صبح«شعر زير از كتاب 
  است :

  است    لخند تو خالصه خوبي ه

  لختي بخند خنده گل زيباست  

 پيشانيت تنفس يك صبح است   

صبحي كه انتهاي شب يلداست   

  در چشمت از حضور كبوتر ها  

  هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست 

  رنگين كمان عشق اهورايي  



 

 

  از پشت شيشه دل تو پيداست

  فرياد تو تالطم يك طوفان است   آرامشت تالوت يك درياست

  فاصله صحبت كن   با ما بدون

  اي آن كه ارتفاع تو دور از ماست 

 

 تحليلگر بانو محمدي نسب

  به نام خداوند جان و خرد  

  تحليل درس سيزدهم آشناي غريبان  � 

  مدرس ارجمند :بانو محمدي نسب�

قالب اشعار اين درس غزل است .�  

از اين جهت شبيه  دراين قالب شعر مصراع اول با تمام مصراع هاي دوم هم قافيه است و
  قصيده مي باشد.

هجري رواج پيدا كرد .محتواي غزل در آغاز عاشقانه است اما با ظهور  6غزل از قرن 
  سنايي معشوق زميني رنگ آسماني پيدا مي كند و غزل عارفانه پديد مي آيد.

  موضوع غزل بيان احساسات ،عواطف ، وصف طبيعت و ياد ايام جواني است.



 

 

بيت است تعداد ابيات مرز غزل و قصيده را تعيين نمي كند  12تا  7بين تعداد ابيات غزل 
  بلكه محتوا و درون مايه تعيين كننده است.

از انقالب مشروطه به بعد غزل جنبه اجتماعي وسياسي نيز به خود گرفت  و كساني چون 
  فرخي يزدي به سرودن غزل اجتماعي پرداختند.

  وضوع خاص و واحد شرط نيست.بر خالف قصيده در غزل ، رعايت يك م

  اهداف آموزشي اين درس:

آشنايي بيشتر دانش آموزان با دو امام بزرگوار ( امام رضا عليه السالم و امام مهدي ��
  عجل اهللا تعالي فرجه)

  آشنايي بيشتر دانش آموزان با رديف وانواع آن. ��

  تقويت مهارت درست خواني شعر با لحن مناسب ��

  يس:روش پيشنهادي تدر

  كارايي گروه  

  پرسش وپاسخ

  روش تدريس اعضاي گروه

وسايل كمك آموزشي: كتاب هاي مرتبط با محتواومضمون درس، تخته ��
  وماژيك، عكس، نمايش بخشي از فيلم واليت عشق براي ايجاد انگيزه بيشتر.



 

 

عنوان آغازين درس (آشناي غريبان) داراي تناقض ( پارادوكس) است  ودر آن به 
  م غريبان اشاره دارد .وجود اما

لحن خوانش غزل نخستين ، لحن روايي آميخته با بيان عواطف و آرزوهاست ودر غزل 
  امام خميني (ره) لحني اميد دهنده و بشارت آميز است.

  براي تاثير گذاري و التذاذ ادبي ، بهتر است از خوانش دسته جمعي بهره ببريم

زرگي اما رضا (ع) سروده است وشكوه اين شعر را قيصر امين پور در وصف عظمت وب
و لطافت ، مهرباني و غريب بودن ايشان را بيان مي كند .تمام ابيات اين غزل در وصف 

  آن امام بزرگوار است.

  واژه هاي خروشان، پريشان ، بيابان، باران ، شهيدان ، غريبان  و خراسان  قافيه اند.�

  تورا مي شناسند رديف به صورت جمله

  

  غريبان _آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليگر بانو محمدي نسب 

����  
   

  بيت اول:�



 

 

  چشمه هاي خروشان تورا مي شناسند   /  موج هاي پريشان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :  ��

  واژه ها:

  خروشان : پرجوش وخروش 

  پريشان :  آشفته 

ش+ ان )غير ساده مشتق( چشمه (چشم+ه)   ، خروشان (خروش +ان)  و پريشان(پري�
  وندي )

  چشمه هاي خروشان  و موج هاي پريشان :تركيب وصفي

  مصراع اول و دوم جمله سه جزئي هستند .

چشمه هاي خروشان: نهاد ، چشمه هسته / ها : وابسته پسين البته در دوره متوسطه اول به 
  اين نوع وابسته اشاره نشده است.

  خروشان: وابسته پسين صفت بياني 

  تو : مفعول 

  مي شناسند : فعل 

  موج هاي پريشان : نهاد / موج هسته/ها وابسته پسين / پريشان : وابسته پسين صفت بياني

  تو : مفعول 



 

 

  مي شناسند :فعل

  قلمرو فكري :��

  چشمه هاي خروشان وموج هاي آشفته ، با تو آشنا هستند و تو را مي شناسند.

  قلمرو ادبي:��

ي شناسند آرايه تشخيص  /  چشمه ، خروشان  وموج : مراعات چشمه ها وموج ها م
  نظير  /  واج آرايي (ش)  /  كلمات نظير به نظير هماهنگ : موازنه

  بيت دوم : پرسش تشنگي را تو آبي ، جوابي  /  ريگ هاي بيابا ن تو را مي شناسند. �

  قلمرو زباني :��

  پرسش و تشنگي  :  غير ساده مشتق (وندي )

  ريگ ها : غير ساده داراي وند تصريفي  است( وندي ) 

  بيابان: ساده با توجه به وضعيت امروز

  مصراع اول : جمله چهار جزئي 

  تو : نهاد  /پرسش تشنگي متمم 

  آب وجواب مسند / هستي فعل

  پرسش تشنگي : پرسش هسته، تشنگي وابسته پسين مضاف اليه

  ضافه وپرسش تشنگي متمم) (پرسش تشنگي را: را به معني براي حرف ا



 

 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي 

  ريگ هاي بيابان : نهاد ، ريگ هسته / ها وابسته پسين / بيابان وابسته پسين مضاف اليه

  تو : مفعول وهسته

  (ريگ و بيابا ن )، (تشنگي وآب)  و ( پرسش و جواب )تناسب

  قلمرو فكري: ��

  مثل آب باارزش هستيد اماما ، شما براي انسان هاي تشنه معرفت 

  ريگ ها وسنگ ريزه هاي بيابان هم نسبت به شما معرفت دارند .

  قلمرو ادبي : ��

  پرسش تشنگي : اضافه تشبيهي ( تشنگي به پرسش تشبيه شده)

  تو آبي ، جوابي : تو مشبه ، آب وجواب مشبه به  اين مصراع سه تشبيه دارد .

  مصراع دوم : تشخيص 

  وجواب : مراعات نظير  ريگ وبيابان ،پرسش

  پرسش و جواب: تضاد

  غريبان_آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليلگر بانو محمدي نسب



 

 

  بيت سوم : �

  نام تو رخصت رويش است و طراوت   /  زين سبب برگ وباران ، تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  رخصت: اجازه ، دستور ،فرمان �

  رويش : روييدن  

  طراوت : تازگي ، شادابي 

  زين سبب : از اين سبب ، به اين دليل 

  

  رويش (رو : بن مضارع + ي ميانجي + ش)  ، باران : ساده

  مصراع اول:جمله سه جزئي

  نام تو : نهاد ، نام هسته / تو وابسته پسين مضاف اليه

واو رخصت رويش و طراوت : مسند ، رخصت هسته / رويش وابسته پسين مضاف اليه / 
  عطف/ طراوت معطوف وابسته پسين مضاف اليه 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي 

  برگ و باران نهاد / برگ هسته/  باران معطوف به نهاد و هسته

  تو : مفعول و هسته



 

 

  زين سبب :  قيد

  

  قلمرو فكري :��

مي نام تو  اجازه اي است براي روييدن و شادابي ؛به اين دليل همه گياهان وباران تو را 
  شناسند .( تو باعث طراوت و شادابي هستي )

  قلمرو ادبي : ��

  مصراع دوم : تشخيص ، واج آرايي (ب) و (ر)

  بيت چهارم :�

  هم تو گل هاي اين باغ را مي شناسي  /   هم تمام شهيدان تو را مي شناسند

  قلمرو زباني: ��

  شهيد: كشته در راه خدا، شاهد و حاضر ، جمع مكسر: شهدا�

  مصراع اول:جمله سه جزئي

  تو : نهاد  و هسته

گل هاي اين باغ : گروه مفعولي / گل : هسته/ ها: وابسته پسين عالمت جمع/ اين : 
  وابسته پيشين براي باغ ، نوع آن صفت اشاره / باغ : وابسته پسين مضاف اليه

  هم:حرف ربط همپايگي يا به قولي پيوند همپايگي



 

 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي

  تمام شهيدان : نهاد وهسته/ تمام وابسته پيشين صفت مبهم

  هم : حرف ربط همپايگي

  تو : مفعول و هسته

  گل ها و شهيدان : وندي 

  قلمرو فكري:��

اماما ، تو انسان هاي خوب و شهيدان همچون گل اين سرزمين ( ايران واسالم )  رامي 
  درك كرده اند.شناسي  ، هم شهيدان تو را مي شناسند و عظمت تو را 

  قلمرو ادبي : ��

  گل : استعاره از شهيدان و انسان هاي خوب 

  باغ : استعاره از ايران و اسالم 

  گل و باغ :مراعات نظير

  غريبان_آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليلگر بانو محمدي نسب

   



 

 

  

  بيت پنجم :�

  اينك اي خوب ، فصل غريبي سر آمد  /  چون تمام غريبان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  غريب : نا آشنا ، بيگانه و دور از وطن  اينك : االن  �

  سر آمد : به پايان رسيد 

  مصراع اول: داراي دو جمله / اي خوب منادا وشبه جمله  

  فصل غريبي سر آمد، جمله دوم كه دو جزئي است .

  يهفصل غريبي : گروه نهادي / فصل هسته / غريبي : وابسته پسين مضاف ال

  سر آمد : فعل مركب

  مصراع دوم : جمله سه جزئي است 

  تمام غريبان:  گروه نهادي / تمام وابسته پيشين صفت مبهم / غريبان : هسته

  تو : مفعول و هسته 

  غريبي : غير ساده( غريب + ي مصدري ) و غريبان : وندي 

  خوب : صفت جانشين اسم 

  غريبان : صفت جانشين اسم 



 

 

  سرآمد: فعل مركب

  اينك: قيد زمان 

  قلمرو فكري:��

اكنون اي امام خوب من ، روزگار و زمان غريبي و تنهايي شما به پايان رسيد زيرا تمام 
انسان هاي غريب و دور از وطن ، تو را مي شناسند. ( امام رضا (ع) براي همه دوست 

  داشتني و آشنا هستند .)

  قلمرو ادبي:��

  خوب : مجازا ، امام رضا   

     

  سر آمد : كنايه از به پايان رسيدن

  

  بيت ششم : �

  كاش من هم عبور تو را ديده بودم   /  كوچه هاي خراسان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  عبور : گدشتن ، رد شدن �

  مصراع اول: دو جمله 



 

 

  كاش : شبه جمله (اصوات) 

  من هم عبور تو را ديده بودم : جمله سه جزئي

  و هستهمن : نهاد 

  عبور تو : گروه مفعولي / عبور هسته / تو : وابسته پسين،  مضاف اليه  

  ديده بودم :  فعل ماضي بعيد  

  هم : قيد مختص 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي

  كوچه هاي خراسان : گروه نهادي 

  كوچه : هسته / ها : وابسته پسين عالمت جمع /خراسان: وابسته پسين مضاف اليه 

  وهستهتو: مفعول 

  قلمرو فكري : ��

اي كاش وقتي از كوچه هاي خراسان عبور مي كردي من هم بودم و مي ديدم  ؛ كوچه 
  هاي خراسان با وجود مباركت آشنا هستند .

  قلمرو ادبي : ��

  كوچه هاي خراسان مي شناسند : تشخيص    

  اين بيت تلميح دارد به سفر امام رضا (ع) به خراسان   




