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 به نام نقش بند صفحه خاك
� رس توسط خانم محمدي نسبتحليل د  

 درس دوم پايه نهم
ليعجايب صنع حق تعا  

 

 محتواي درس: تاكيد بر شناخت خداوند از طريق دقت در آفرينش 

  لحن درس :توصيفي 

نوع نثر : ساده وروان ،البته با ويژگي هاي نثر كهن(كوتاهي جمله ها،فراواني فعل ها 
  وتكرار برخي كلمه ها)

 

تدريس:روش پيشنهادي براي   

  خوانش درس توسط دبير  يا كتاب گويا  

براي درك وجذابيت درس كليپ هايي از شگفتي هاي  آفرينش را قبل از درس ارائه 
  دهيم ودر صورت نبودن امكانات مثال هايي را بيان كنيم .



 

 

براي  نكته هاي زباني وادبي هم كه ياد آوري وابسته هاست مي توان از فلش كارت 
  ده كرد.مغناطيسي استفا

  بند اول درس دوم بررسي توسط خانم محمدي نسب

 

بدان كه هر در وجود است ،همه صنع خداي تعالي است.آسمان وآفتاب وماه وستارگان 
است از معادن  وآن  وزمين وآنچه بر وي است چون كوه وبيابان ونهر ها و آنچه در كوه

است از انواع حيوانات وآنچه چه بر روي زمين است از انواع نباتات  وآنچه در بر وبحر 
ميان آسمان و زمين است چون ميغ وباران وبرف وتگرگ و رعد وبرق  وقوس وقزح 

وعالماتي كه در هوا پديد آيد همه عجايب صنع حق تعالي است كه تو را فرموده تا در 
 آن نظر كني پس اندر اين آيات تفكركن.

ن ،كوه وبيابان ونهرها/جواهر ومعادن آرايه ها:شبكه معنايي اسمان وآفتاب وماه وستارگا
 مراعات نظير/ميغ باران وتگرگ و قوس وقزح مراعات نظير 

  شبكه معنايي از چند مجموعه مراعات نظير به وجود  مي آيد.

  آسمان و زمين تضاد /بر وبحر تضاد

  سوره ق 11تا  6تلميح به آيه هاي 

 در اين بند تشبيهي وجود ندارد.

 معاني واژه ها



 

 

  صنع:آفرينش ، نيكي و احسان

  جواهر :جمع مكسر جوهر ،سنگ هاي قيمتي

  نباتات:جمع نبات ،گياهان

  بر:خشكي

  بحر :دريا

  ميغ :ابر

  قوس وقزح :رنگين كمان 

  عالمات:جمع عالمت ،نشانه ها

  عجايب:جمع عجيبه ،شگفتي ها

  ايات : جمع آيه ،نشانه ها

 اندر :در

ه بايد به معاني آن توجه داشت .در اين درس انواع چون به كار رفته ك  

  چون : به معني از قبيل 

  چون:به معني مثل ومانند كه از ادات تشبيه است.

  چون :به معني چگونه كه نقش قيد دارد.

 



 

 

 نكات دستوري 

  توجه به انواع واژه هاي جمع كه دراين بند به كار رفته است.

  معني حرف اضافه(به) در جمله تورا فرموده است ، تو نقش متممي دارد ورا به

 همه ضمير مبهم،آن ضمير اشاره،اين صفت اشاره ،بند آخر

:بند   2 

مدرس سر كار خانم فاطمه بزي باتشكرازهمكارخوبمان وبررسي خوبشان:  

 

در زمين نگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وي فراخ،گسترانيده و از 
،تا بر روي زمين مي رود و به تدريج زير سنگ هاي سخت،آب هاي لطيف روان كرده 

بيرون مي آيد؛در وقت بهار بنگر و تفكر كن كه زمين  چگونه زنده شود و چون ديباي 
 هفت رنگ گردد ،بلكه هزار رنگ شود .

 معني لغات :

  بساط:فرش،گستردني 

  جوانب:جمع جانب :اطراف

  فراخ:وسيع

  سخت:محكم 



 

 

  لطيف:گوارا

 ديبا :پارچه ابريشم

 آرايه ها:

  تشبيه:

  زمين:مشبه  

  چون :ادات تشبيه

  ديباي هفت رنگ:مشبه به  

  وجه شبه:رنگارنگ بودن

  تضاد:سخت .لطيف 

  واج آرايي:مصوت ا.ب و...

  تكرار:زمين. رن درگ 

  

  *حذف فعل 

  آب هاي لطيف را روان كرده (است)

  جوانب وي را ،فراخ گسترانيده (است)

  به تدريج :قيد



 

 

  نيست تركيب ساخته وهمين طور هزار رنگهفت رنگ هفت در اينجا صفت 

 

 3 بند

  يس بندتاآخردرس:توسط خانم رئيسي رتد

:باتشكرازتدريس خوب ايشان  

 

 

نگاه كن مرغان هوا وحشرات زمين را هر يكي بر شكل ديگر و بر صورتي ديگر وهمه 
غذاي از يك دگر نيكوتر ؛هريكي را آن چه به كار بايد ،داد و هر يكي را بياموخته كه 

خويش چون به دست آورد و بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود وآشيان خويش 
 چون كند.در مورچه نگاه كن كه به وقت خويش غذا چون جمع كند.

 دانش هاي زباني وادبي

آن چه به كار آيد :آنچه الزم است/آشيان خود چون كند :النه خود را چگونه 
ضي نقلي فعل كمكي است اينجا حذف شده بسازد/بياموخته:صفت مفعولي آموختن وما

  است./مرغان هوا : پرندگان آسمان/نيكوتر:زيباتر ،خوب تر صفت تفضيلي.

  »را به معني حرف اضافه ومتمم« هر يكي را : به هر يكي.

 



 

 

 4 بند

اگر در خانه اي شوي كه به نقش وگچ كنده كرده باشند ،روزگاري دراز ،صفت آن 
خانه ي خدايي، هيچ تعجب نكني؟و اين عالم،خانه ي گويي وتعجب كني ؛وهميشه در 

خداست وفرش وي زمين است ولكن سقفي بي ستون و اين عجيب تر است و چراغ 
وي ماه است و شعله ي وي آفتاب،وقنديل هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين،غافل 

  ،كه خانه بس بزرگ است وچشم تو بس مختصر و در وي نمي گنجند .

   

بانيدانش هاي ز  

شوي :بروي /نقش:نقاشي/كنده كرده باشند: كنده كاري كرده باشند/صفت :وصف 
  كردن /قنديل :چراغ آويزان،چراغدان /غافل :بي خبر/مختصر:كم ، كوتاه و ناچيز 

شوي : مضارع التزامي /كرده باشند :ماضي التزامي/گويي و كني  :مضارع اخباري/ يا 
  نيست /حذف فعل به قرينه معنوي وجود دارداست واسنادي » در خدايي فعل هست 

  ولكن سقفي بي ستون(است)

  شعله وي آفتاب (حذف فعل است )

  قنديل هاي وي ستارگان (هستند)

  تو از عجايب اين غافل (هستي)

 چشم تو مختصر (است)



 

 

 آرايه

سقف: استعاره از آسمان /مختصر و بزرگ : تضاد/ عالم به خانه خدا ،زمين به فرش ،ماه 
  راغ ،به چ

 ادامه تحليل درس دوم پايه نهم

  آفتاب به شعله

ستاره به قنديل  ،تشبيه شده است ./چشم تو مختصر : كنايه از كوتاه نظر بودن/تلميح 
  دارد:

  سوره رعد اشاره به بي ستون بودن آسمان   2آيه 

 سوره ملك ما آسمان را با چراغها زينت داديم ولقد زينا الدنيا مصاب 5آيه 

17جمالت تعداد   

 ، 2كه به نقش وگچ كنده كرده باشند1اگر در خانه اي شوي        روزگاري دراز  
و 6هيچ تعجب نكني؟5وهميشه در خانه ي خدايي، 4وتعجب كني ؛3،صفت آن گويي 

و اين 9ولكن سقفي بي ستون 8وفرش وي زمين است 7اين عالم،خانه ي خداست 
وي آفتاب است حذف شده و شعله ي 11و چراغ وي ماه است 10عجيب تر است 

،كه خانه بس بزرگ 14و تو از عجايب اين،غافل  13وقنديل هاي وي ستارگان 12،
 . 17و در وي نمي گنجند 16وچشم تو بس مختصر 15است 

 پيام بند :تو از درك اين عالم ناتواني



 

 

 5 بند

ومثل تو چون مورچه اي است كه در قصر ملكي سوراخي دارد ؛جز غذاي خويش 
ويش چيزي نمي بيند ؛واز جمال صورت قصر وبسياري غالمان وسرير ملك وياران خ

وي،هيچ چيز ندارد .اگر خواهي به درجه ي مورچه قناعت كني ،مي باش واگرنه راهت 
داده اند تا در بستان معرفت حق تعالي ،تماشا كني و بيرون آيي .چشم باز كن تا عجايب 

 بيني كه مدهوش و متحير شوي.

ي و ادبي دانش هاي زبان  

مثل :وصف حال ،داستان /ملك فتح م كسر ل : پادشاه/جمال 
:زيبايي/سرير:تخت،اورنگ/ملك ضم م ول ساكن : پادشاهي،دارايي 

  /مدهوش:سرگشته ،سرگردان /متحير :حيران ،سرگردان 

  

وغالم : مراعات نظير/بستان معرفت :تشبيه  malekمثل تو: تشبيه وتمثيل /قصر وملك 
 : استعاره از دنيا/بستان معرفت 

 است  malekنكته دستوري مرجع ضمير وي ملك

 مي باش :فعل امر

ستكه در آخرين جمله به معني تا ه  

 تعداد جمالت



؛جز غذاي خويش 2كه در قصر ملكي سوراخي دارد 1مثل تو چون مورچه اي است 
؛واز جمال صورت قصر وبسياري غالمان وسرير ملك 3وياران خويش چيزي نمي بيند

واگرنه 7،مي باش 6به درجه ي مورچه قناعت كني 5اگر خواهي. 4وي،هيچ چيز ندارد
چشم باز. 10و بيرون آيي 9تا در بستان معرفت حق تعالي ،تماشا كني8راهت داده اند 

13كه مدهوش و متحير شوي. 12تا عجايب بيني11كن 

تدريس درس چهارم ادبيات نهم توسط استاد ابراهيم باي
وباتشكرازتدريس خوب ايشان.

صفحه نخست

نكته هاي دستوري�

رويارو: ازنظر ساختمان وندي مركب

شكيبا: صفت فاعلي

جسماني: صفت نسبي

غمگين: صفت نسبي

ذوقي چنان: دراصل چنان ذوقي است و چنان صفت اشاره مي باشد.

نكته واژگاني:�




