
 

 

؛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:�



 

 

  به كار مي رود. "ن گفتنهم نشين و سخ"واژه صحبت در متون ادبي با دو معني  

  به كار رفته است. "هم نشين"درمتون كهن بيش تر به معني 

  نكته هاي ادبي:�

  مصاحبت با يك دوست خوب و شكيبا: مشبه

  همچون:ادات تشبيه

  وزش نسيم دل انگيزي: مشبه به

  احساس آرامش و سبكي و صفاي درون را در ما زنده مي سازد : وجه شبه

  چه ذوق دارد؟: مشبهديدار يار غايب داني 

  ابري كه در بيابان برتشنه اي ببارد : مشبه به

  (تشبيه مركب )

بي در كلمه بي دوست هر چند به معناي بدون است ولي به نظر انسان بي دوست يك 
  تركيب وصفي است ،پس بي دوست روي هم يك صفت

  

  صفحه دوم

  نكته هاي دستوري :�

   "چه بسيارند كساني كه الف دوستي مي زنند"



 

 

  چه بسيار: قيد

  و غيراسنادي است "هستند"ند: فعل، مخفف 

باشد آن فعل غيراسنادي  "وجود داشتن"فعلي درمعناي  "هستن"نكته: هرگاه از مصدر
  است و مسند نمي گيرد.

  كساني كه الف دوستي مي زنند: نهاد

  "ياربد بدتر بود از ماربد"

  مضارع است به معني باشد بود: فعل

   "ماربد، تنها تو را بر جان زند " 

  نوع را، راي فك اضافه مي باشد. 

  معني مصراع: مار بد، تنها برجان تو آسيب مي زند.

  نكته هاي ادبي:�

  كساني كه الف دوستي مي زنند: مشبه(تشبيه مركب)

  گرگ هايي در جامه گوسفندان هستند: مشبه به

گرگ درلباس گوسفند  "و همچنين كنايه در "گوسفندان گرگ ها و"تضاد بين 
  "بودن

  "يار و مار"جناس بين 



 

 

  اين دوبيت باهم موقوف المعاني هستند و تلميح دارد.

  صفحه سوم

  نكته هاي دستوري:�

  روزي چند= چند روزي 

  "هم نشين تو از تو به بايد/تا تو را عقل و دين بيفزايد "

  به مخفف بهتر

  بايد: قيدتاكيد

  . است "متمم"را: نوع را، راي حرف اضافست و درنتيجه نقش واژه ي تو  تو

  عقل و دين: مفعول

  معني روان مصراع دوم: تا به تو عقل و دين را بيفزايد.

  نكته: فعل بيفزايد گذرا به مفعول و متمم است.

نكته: بايد در اصل فعل مضارع است اما گاه از حالت فعلي خارج مي گردد و ��
  يد تاكيد مي گيرد.حالت ق

  نكته هاي ادبي:�

  "آفتابي بدين بزرگي را..."ارسال مثل در بيت

  "بزرگ و لكه"و  "پاك و پليد"تضاد بين 



 

 

    نكته واژگاني:�

  "پي نيكان گرفت و مردم شد"

  مردم شد: خوي و جايگاه انساني(بسيارارزشمند) پيدا كرد.

  دليل مقايسه ي پسر نوح را باسگ اصحاب كهف :��

تاثير هم نشين نيك و هم نشين بد را بيان كرده. درواقع مي گويد انسان اگر فرزند �
پيامبر هم باشد ولي هم نشين خوبي نداشته باشد از جايگاه انساني خود خارج مي شود. 
واگر جايگاه بسيارپاييني داشته باشد اما به وسيله هم نشين نيك مي تواند جايگاه بسيار 

اصحاب كف با احترام د درقران نيز سگ اصحاب كف را با ارزشمندي بيابد.خداون
  .ذكرنموده است

  

  :نهم#  

  تدريس درس پنجم ( آزاد )

  مدرس سركار خانم غياث

  كهن بوم وبر ،/دوست دارم. را ايتو

  گرانمايه،/ ديرينه ايران زمين/ را ايتو

  ....تورا/ اي گرامي گوهر،/دوست دارم

  نكات دستوري وادبي:�




