
 

 

 به نام آنكه جان را فكرت آموخت

 بررسي درس شانزدهم پايه نهم.�

 مدرس : بانوي ارجمند سركار خانم جعفريان�

  لحن درس:تعليمي و عاطفي

 پيامها:

عشق ورزي،لزوم داشتن دوست ونقش آنها در سختي ها،نقش دشمن در شناخت عيب ها،بخشيدن 
از زيبايي هاي زندگي،مال وثروت درخدمت ما باشند نه  اشتباهات بزرگ ديگران،لذت بردن

  ارباب ما و...

 

 ��عالمه محمد اقبال الهوري

  شاعر پاكستاني،مسلط به دو زبان فارسي و اردو و چند زبان مهم ديگر دنيا

 

 از آثار اوزبور عجم،اسرار خودي�

  و پيام مشرق

 

 ��ويكتورهوگو

فرانسه،آزادمنش،آزاديخواه وطرفدار اصالحات اجتماعي مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم 
 به نفع طبقات محروم

 از آثار او بينوايان،گوژپشت نتردام پاريس كارگران دريا و...�



 

 

Victor Marie Hugoويكتور ماري هوگو (فرانسوي:  26؛    22 -م. 1802فوريه    م) 1885مه 
سم فرانسوي بود. او به عنوان يكي از نويس پيرو سبك رومانتي نويس و نمايشنامه شاعر، داستان

هاي سياسي و هنري  بهترين نويسندگان فرانسوي شهرت جهاني دارد. آثار او به بسياري از انديشه
ترين آثار او  رايج در زمان خويش اشاره كرده و بازگو كننده تاريخ معاصر فرانسه است. از برجسته

ت. مشهورترين كارهاي هوگو در خارج از خندد اس بينوايان، گوژپشت نتردام و مردي كه مي
 فرانسه بينوايان و گوژپست نتردام است و در فرانسه بيشتر وي را براي مجموعه اشعارش ميشناسند.

  

  نهم_پايه#

  تحليلگر:بانو جعفريان

  فصل ششم،ادبيات جهان

 بيت هاي آغازين:

� شماچون چراغ الله سوزم در خيابان شما/اي جوانان عجم جان من و جان   

 حلقه گرد من زنيد اي پيكران آب و گل/ آتشي در سينه دارم ازنياكان شما�

 بيتهاي آغازي و پاياني يكي از غزلهاي اقبال الهوري را اي

 

 واژگان:

  چراغ الله،چراغي شيشه اي به شكل الله/عجم،غيرعرب،فارسي زبان



 

 

غره،مغرور/نياكان،اجداد،پدران/باور،عقيده/به حق،حقيقي،به /پيكران آب وگل،انسان ها/ 
راستي/نادوست،نارفيق/دوستدار،عاشق/مرغ سحري،بلبل/رايگان،مفت/خرد،كوچك/ارباب،جمع 

  رب،صاحب/يكدل،متحد،صميمي/ آزرده،رنجيده/

 

 معني بيت دوم�

دچراغي در باغ معني:اي جوانان فارسي زبان(ايراني)جان من را مثل جان جود بدانيد.من مانن
 وخيابان شما ميسوزم

� ،تكرار جان»ج«آرايه:مصراع اول تشبيه،تناسب (چراغ،سوختن،خيابان)/مصراع دوم،واج آرايي   

 

 معني بيت دوم

 اي انسانهادورمن جمع شويد.من فرهنگي از پدران شما را در درون سينه ام حفظ كرده ام

 آرايه ها:

  استعاره از فرهنگ/سينه مجاز از دل،قلببيكران آب وگل،مجاز از انسان/ آتش 

  :نكات ادبي دو بيت

  خيابان،جان،نياكان:قافيه/شد،رديف/

 بيت اول سه جمله(خبري،منادايي ،عاطفي)/بيت دوم هم سه جمله(امري،منادايي،خبري)

 واژگان�

  ساده:چراغ،الله،خيابان،عجم،جان،آب،گل،سينه و...



 

 

  غير ساده وندي:جوانان،پيكران ،

  نياكان

 فعال:سوزم،مضارع اخباري/حلقه زنيد،امري/دارم مضارع سادها

 پيام و مفهوم :عشق ورزيدن به زبان فارسي،و سوق دادن  جوانان به  ادبيات و فرهنگ گذشتگان

»آرزو«صفحه اول از درس شانزدهم  

پيش از هرچيز برايت آرزومندم كه به خوبي ها عشق بورزي و نيكان ونيكويي ها به تو روي 
  د.بياورن

آرزو دارم دوستاني داشته باشي،برخي نادوست و برخي دوستدار كه دست كم،يكي در جمعشان 
  مورد اعتمادت باشد.

  چون زندگي بدين گونه است،برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشي،نه كم و نه زياد،

نها درست به اندازه،تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قرار دهند، كه دست كم يكي از آ
 اعتراضش به حق باشد،تا زياده غره نشوي

 ابياتي نزديك به همين مضمون از سعدي:�

  »از صحبت دوستي به رنجم / كاخالق بدم حسن نمايد«

  »عيبم هنر وكمال بيند/خارم گل وياسمن بيند«

  »كودشمن شوخ چشم ناپاك /تا عيب مرا به من نمايد «

 

 صفحه اول از درس:



 

 

� جانشين اسمنيكان:خوبان،صفت   

 برخي واژگان ساده:

 جمع،دشمن،اعتراض آرزو،اعتماد،زياده،غره،درست،كم،زياد،باور و...

 واژگان وندي مشتق:�

  آرزومند،نيكويي پرسش،نادوست،خوبي /وندي تصرفي :دوستان، نيكان،باروها،يكي

 مركب:دوستدار

 فعل ها:

التزامي/داشته باشي،ماضي بورزي،مضارع التزامي/دارم،مضارع  ساده/روي بياورند،مضارع 
 التزامي/دهند،مضارع التزامي/

 جمالتي با فعل  اسنادي:�

  آرزومندم(هستم)/بدين گونه است/غره نشوي/به حق باشد/مورد اعتمادت باشد

  نقش ضماير:

  برايت،به تو،متمم/باورهايت، اعتراضش،اعتمادت،جمعشان،مضاف اليه/

 پيام ها:

به دوست و هم دشمن(جهت بررسي باورها)عشق ورزي به خوبي ها نياز انسان   

 غره نشدن به خود

 برخي از نقشهاي ديگر از اين بند:�



 

 

 قيدها:نه كم نه زياد،درست به اندازه،گاهي،دست كم ،زياده

دوستاني داشته باشي ، برخي نادوست وبرخي دوستدار /دوستان: مفعول/برخي نادوست وبرخي �
 دوستدار:مسند

اليه(مورد به معناي محل ورود)مورد پرسش،مضاف ومضاف   

 صفحه دوم از درس شانزدهم

همچنين ،برايت آرزومندم صبور باشي،نه با كساني كه اشتباهات كوچك ميكنند كه اين كار 
  اي است بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ ميكنند. ساده

حرگاهي اش را اميدوارم به پرنده اي دانه بدهي و به آواز مرغ سحري گوش كني وقتي كه آواز س
 سر مي دهد.

 جمالت اسنادي:�

ارزومندم(مسند،فعل اسنادي،صبور باشي (مسند،فعل اسنادي)،اين، كار ساده اي است(اين 
  نهاد،كارساده مسند،است فعل)،اميدوارم(مسند و فعل)

  كنند،بدهي،گوش كني،سرمي دهد فعلهاي خاص:مي

  اليه،سحري(مشتق) وابسته ي وابسته و صفتآواز مرغ سحري:آواز هسته،مرغ وابسته پسين مضاف 

آواز سحرگاهي اش:آواز هسته ،سحرگاهي،وابسته پسين صفت(مشتق مركب)،اش وابسته پسين 
 مضاف اليه

 پيام ها:بخشيدن اشتباهات ديگران به ويژه اشتباهات بزرگ

 ي،لذت بردن از زيبايي هاي زندگ



 

 

 صفحه سوم از درس شانزدهم�

  احساسي زيبا خواهي يافت،به رايگان.چرا كه ازاين راه 

  اميدوارم كه دانه اي هم بر خاك بيفشاني،هرچند خرد بوده باشد

  وبا روييدنش همراه

  شوي تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت جريان دارد.

  آرزومندم اگر به پول يا ثروتي رسيدي،آن را پيش رويت بگذاري  و بگويي:اين دارايي من است.

  ه آشكار شود كدامتان ارباب ديگري است!فقط براي اينك

  آري،پول ارباب بدي است؛اما خدمتگزار خوبي است.

و در پايان برايت اي مهربان آرزومندم همواره دوستي خوب و يك دل داشته باشي تااگر فردا 
  آزرده شدي يا پس فردا شادمان گشتي،باهم ازعشق سخن بگوييد و دوباره شكوفا شويد.

 

� يد:سعدي مي فرما  

  »از زر و سيم راحتي برسان /خويشتن هم تمتعي برگير «

 »وانگه اين خانه اي كه از تو بماند/خشتي از سيم و خشتي از زر گير «

 قلمرو فكري

 

  چراكه حرف ربط،ازاين راه گروه متممي،اين صفت اشاره،راه هسته



 

 

  احساسي زيبا،گروه مفعولي،احساس هسته،زيبا وابسته وصفت(مشتق)

  ت،فعل آينده،نهاد(تو)خواهي ياف

  به رايگان ،قيد

  اميدوارم،مسند وفعل

  دانه اي،مفعول

  هم، حرف ربط /خاك ،متمم/بيفشاني مضارع التزامي

  روييدنش گروه متممي/روييدن هسته،ش وابسته مضاف اليه/همراه،مسند/شوي فعل

  تا حرف ربط/دريابي مضارع التزامي/چقدر ،قيد/زندگي، نهاد/

  متممي/جريان مفعول/دارد ،فعل مضارع سادهيك درخت گروه 

به پول يا (به)ثروتي ،متمم/رسيدي،ماضي ساده/ آن مفعول،ضمير اشاره/پيش رويت گروه 
  متممي/بگذاري،مضارع التزامي/و،حرف ربط/بگويي مضارع التزامي

  اين ،دارايي من است(مفعول فعل بگويي)جمله اسنادي(اين،نهاد/دارايي من مسند)

  فقط،قيد/براي اينكه،حرف ربط /

  آشكار شود ،مسند و فعل اسنادي/اما حرف ربط/خدمتگزارخوبي گروه مسند/است فعل اسنادي

  در پايان گروه متمم قيدي/

  برايت،حرف اضافه و متمم/اي مهربان،ندا ومنادا/همواره،قيد زمان/دوست خوب و يكدل ،گروه



 

 

ي ،ماضي التزامي/تا واگر حرف/فردا،پس مفعولي،دوست هسته،خوب و يكدل صفت/داشته باش
فردا،قيد/ آزرده و شادمان مسند/شدي و گشتي اسنادي/ با هم متمم قيدي/عشق 

  ،متمم/سخن،مفعول/بگوييد،مضارع التزامي/و ربط/دوباره،قيد/شكوفا ،مسند/شويد اسنادي

 

 واژگان مشتق:زيبا،روييدن، آزرده،شادمان،شكوفا�

 

،پس فردا،واژگان مركب:خدمتگزار،يكدل  

 

�  آزرده،شادمان -آرايه ها:فردا،پس فردا مجازا آينده/ تضاد:خوب ،بد  

 

 پيام ها:

درك ودريافت زندگي در همه آفرينش/دارايي ارباب مانشودبلكه درخدمت ما باشد /نيازانسان به 
  دوست صميمي بويژه براي روزهاي سخت زندگي

  

  شانزدهم_درس#

  نهم_پايه#

 نتحليلگر:بانو جعفريا

  كلمات از لحاظ ساختماني به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :  



 

 

 الف: ساده 

�    هب: غير ساد  

 حال خود غير ساده ها امروزه به دو دسته تقسيم مي شوند :

 الف: غير ساده تصريفي  

 ب: غير ساده غير تصريفي  �

     دارند: مثل: درختان، غير ساده تصريفي: اونايي هستن كه: عالمت جمع،  نكره،  تر و ترين 
 كتاب ها ( عالمت جمع)

  مردي ( ي نكره)

  بزرگ تر،  كوچك ترين ( عالمت تر،  ترين)

 

 ب: غيرساده غير تصريفي خودش به سه دسته تقسيم ميشه:  �

 

 الف: مركب: مثل: كتابخانه ( كه از چند جزء معني دار تشكيل شده)    

 

�    ء معني دار و يك يا چند وند تشكيل شده) ب: مشتق: مثل: گلدان ( كه از يك  جز  

 

 ج: مشتق مركب: مثل: دانش آموز ( كه از چند جزء معني دار و يك يا چند وند تشكيل   

   پايان




