
 

 

تضاد ( طباق ) : هرگاه دو يا چند واژه با معاني ضد هم  در يك بيت يا عبارت به كار �
د مي آيد.    رود آرايه ي تضاد پدي  

  * نه شاخش خشك گردد روز سرما                     نه برگش زرد گردد روز گرما         

  * دعايي گر نمي گويي به دشنامي عزيزم كن        

  كه گر تلخ است شيرين است از آن لب هر چه فرمايي   

 * تو را گم مي كنم هر روز و پيدا مي كنم هر شب      

� در ادبيات فارسي انواع تضاد  

تضاد مدرج:در اين نوع تضاد صفت ها قابل درجه بندي هستند.مثال:سرد و -1�
  وچك،پير و جوان ،سفيد و سياه و..گرم،بزرگ و ك

تضاد معنايي( مكمل يا دو عضوي):در اين نوع تضاد نفي يكي موجب اثبات -2�
  ديگري است.مثال:مرده و زنده،زن

  ه، شب و روز و...و مرد،روشن و خاموش،باز و بست

تضاد واژگاني(با وند منفي ساز):آگاه وناآگاه،باادب و بي ادب،دانا و نادان، آرام -3�
  و ناآرام و...

تضاد ضمني: يعني دو كلمه در اصل با هم متضاد نيستند ولي در ضمن سخن كه با -4�
  هم ذكر مي گردند يك

 د و پنير و...تركيب متضاد مي سازند. مثل: فيل و فنجان،راه و چاه،كار



 

 

  تضاد يا تقابل دو سويه:زن و شوهر،خريد و فروش و...-5�

  هتي:شمال و جنوب،مغرب و مشرق و..تضاد مكاني يا تقابل ج-6�

  رفتن و نرفتن،ماندن و نماندن و.تضاد فعلي:-7�

بين واژگان تضاد نمادين: آن است كه هنرمند به كمك نمادها و معاني رمزي -8�
  تتضاد برقرار كرده اس

  سخن چه عرضه كنم با جماعتي كه زجهل/زبانگ خر نشناسد نطق عيسي را - الف

  ها تضاد ايجاد شده است. خر نماد جسم و عيسي نماد روح است. در اين صورت بين آن

  كس نيايد به زير ساية بوم/ور هماي از جهان شود معدوم- ب

  بوم نماد بدبختي و هما نماد خوشبختي است.

  ه سر غفلت در پيش/حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدارتا كي آخر چو بنفش-ج

  بنفشه نماد انسان هاي غافل و نرگس نماد انسان هاي آگاه و بيدار

ـ كنايي:اگر طرفين تضاد در معناي قاموسي و حقيقي خود مخالف  تضاد مجازي-9�
  هم نباشند بلكه در معناي مجازي با يكديگر مخالف

  دباشند تضاد مجازي نام دار

 چو آهنگ رفتن كند جان پاك/چه بر تخت مردن، چه بر روي خاك- مثال:الف

  دستي) تخت مجازاً (قدرت و ثروت) وخاك مجازاً (فقر و تهي



 

 

  يكي را به سر بنهد تاج بخت/يكي را به خاك اندر آرد زتخت- ب

 مصراع اول كنايه از خوشبخت كردن و مصراع دوم كنايه از ذليل كردن

(اضافي/ وصفي):اگر طرفين تضاد به صورت تركيب اضافي يا تضاد تركيبي -10�
  ها) در كالم، هنرمندانه ظاهر وصفي (يا حتي مقلوب آن

  شده باشد، تضاد تركيبي نام دارد.

  اي پدر، كوتاه خردمند به از نادان بلند.- مثال:الف

  آن شنيدي كه الغري دانا/گفت باري به ابلهي فربه-ب 

  اي خر به نان از طويلهاسب تازي اگر ضعيف بود/همچ

  آنچه نتوان نمود در بن چاه/بر سر قلة جبل منهيد-ج

  مدرس جناب آقاي كمال رسوليان#

  نهم#

 

 نوشتن :�

شوق  - گزند  - آبشخور  - گونه گوني  -زاد و بود  -باشندگان  - هم زيستي  -1�
  اقليت  -رزم  -آوردگاه  -انگيز 

  الف) پرتو : هسته 2



 

 

  صفت  - گرم : وابسته پسين 

  "گرم"معطوف به  - صفت  -گوار: وابسته پسين 

  مضاف اليه  -مادر : وابسته پسين 

  ب)

  صفت اشاره - همين : وابسته پيشين 

  دوران : هسته 

  مضاف اليه - دفاع : وابسته پسين 

  صفت -مقدس : وابسته ي وابسته 

�3  

  پرورش دادن مردمان سرزمين 

  فداكاري ايران براي مردمانشاز خودگذشتگي و 

  زندگي بخشيدن و توانمند كردن مردمان

�4 

 بنفشه و نرگس : تضاد نمادين  �

  بنفشه : نماد انسان هاي غافل و بي خبر

  نرگس : نماد انسان هاي هوشيار و آگاه



 

 

  خواب و بيدار : تضاد معنايي

 

 تكبر و تواضع : تضاد معنايي �

 سفله و درويش : تضاد معنايي

 مهان و كهان : تضاد معنايي �

 آرامش و آشوب : تضاد معنايي �

  بي قراري كرده اند : تضاد فعلي -آرميده اند 

  

� 9بررسي درس   فارسي نهم 

  (راز موفقيت)

تدريس توسط استادارجمندجناب نعمت ا...بوالحسني ��
  ��وباتشكرازتدريس عالي ايشان

  اهداف درس ��

  در زندگي هافرادي كآشنايي با شخصيت ها و �

اي بزرگي دست يافته اند چه تاثيري در زندگي ما دارد.(دركل هدف اين ھبه موفقيت 
 درس چيست؟)



 

 

1  الگو سازي 

2  مقايسه كردن

3  ايجاد انگيزه

4  شناخت راه هاي مقابله با مشكالت و رسيدن به موفقيت

5  نترسيدن از اشتباه و شكست  و تبديل شدن به فرد مقاوم

6 بردن به عوامل موفقيتپي   

7 قدم موفقيت نصيب مامي شد، سعي و عمل  ںرسيدن به اين مطلب كه گر در اولي
 ديگر معني نداشت.

 رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند.

8  دانش اندوزي زمان ومكان نمي شناسد.

 خواجه نصيرالدين توسي:�

 .از علماي بزرگ رياضي، نجوم و حكمت ايران در قرن هفتم 

 مشهورترين تاليف ايشان: اخالق ناصري�

 

 ابوريحان بيروني :�

  هـ . ق ) 440 ‐362رياضي دان و فيلسوف ايراني( 



 

 

را به »آثار الباقيه« به سر برد و كتاب » قابوس بن وشمگير « چندسال در گرگان در دربار 
  نام آن پادشاه تاليف كرد.

شت. . مواد الزم را براي تاليف چندي با دانشمندان هندي مصاحبت و هم نشيني دا
 فراهم آورد.» تحقيق ماللهند « كتاب 

 يكي از آثار باارزش ايشان: التّفهيم�

»راز موفقيت« واژگان مهم درس را اي  

��� 
  وسيل اي شبيه تخته كه شاگردان قديم بر روي آن مي نوشتند.، لوح�لوح 

  جاي حضور ، درگاه �محضر

  براي به كرسي نشاندن حرف و اثبات آنبحث و گفت و گو �مناظره

  تابان ، درخشان�فروزان

  هوشمندي ، زيركي باطني �فراست

  پسوندي است براي رنگ ، رنگ�فام

  نقره، پولي كه از جنس نقره باشد.�سيم

  نقره گون، سپيد فام �سيمگون

  بي پايان ، نامحدود�بي كران



 

 

 

واژگان مهم آخرين پرسش:را اي  

��� 
  آخرين�واپسين

  دردمند، بيمار، آزرده �رنجور

  نيرو ، توان �رمق

  دانا، عالم مذهبي، دانشمند ديني �فقيه

  بريده بريده�مقطّع

  درخواست ، خواهش�تمنّا

  حالتي از اعتراض به خود گرفتن�تعرّض

  نادان�جاهل

  ناله و زاري�شيون

 پيكره، مجسمه�تنديس

 بررسي بيت آغازين فصل:��

  ان     چو خواهي كه نامت بود جاود

  مكن نام نيك بزرگان نهان 



 

 

  قلمرو زباني:    �

چو: اگر ( حرف ربط وابسته ساز ) / جاودان : هميشگي، پيوسته ، باقي ، مخفف 
جاويدان /  بيت داراي سه جمله است. ( جملة اول: چو تو خواهي [ تو : نهاد محذوف / 

 –خواهي ( مي خواهي: فعل مضارع اخباري )  / جملة دوم: نامت بود جاودان ( نام: نهاد 
جاودان)   /  جملة سوم : مكن نام نيك بزرگان نهان (تو :  –بود: فعل  –ت : مضاف اليه 

مكن:  –نهان: مسند  –بزرگان: مضاف اليه  –نام  مفعول /نيك: صفت   –نهادمحذوف 
  فعل ) 

  جاودان ، نام ، نيك ، نهان : ساده / بزرگان : وندي 

  قلمرو ادبي: جاودان ، نهان : قافيه /   �

نام تو در جهان ماندگار بماند، نام خوب بزرگان را قلمرو فكري: اگر مي خواهي كه �
  زنده نگه دار .

 مفهوم كلّي: كوشايي و تالش در بزرگداشت نام بزرگان

1بررسي بند��  

كوچه ها و ميدان هاي خاكي شهر توس، هر روز جايگاه كودكاني بود كه  گرد هم مي 
پري مي كردند. در اين آمدند و چند ساعتي به بازي و شادي و خنده هاي كودكانه  س

ميان، نصيرالدين، هر روز لوح و كتاب در زير بغل مي نهاد. آرام از كوچه ها مي 
گذشت و خود را به محضر درس استاد مي رساند. بازي او ، مطالعه و تحقيق ، فريادهاي 
كودكانه اش، بحث و مناظره با ديگر شاگردان و شادابي اش هنگامي بود كه مسئله اي 



 

 

ي كرد و پاسخ دلخواهش را مي يافت. پيوسته دربارة جهان و آنچه در اطرافش را حل م
مي گذشت، تفكّر مي كرد. در مغز كوچك او پرسش هاي شگفت و بزرگ نهفته بود. 

جايگاهي بود كه طنين پرسش هاي او هر روز در » حاسب« چهارديواري محضر استاد 
و همه را شگفت زده مي كرد.  آن مي پيچيد و به گوش استاد و شاگردانش مي رسيد

  هيچ چيز مانند درس و بحث به روح ناآرام او آرامش نمي داد.

  كاربرد دستوري :برخي واژگان ساده: مناظره ، مسئله ،شگفت  �

  مركّب : چهارديواري ، شگفت زده  –واژگان وندي 

ساده مي  واژگان مركّب: دلخواه ( توجه : نصيرالدين مركب نيست : به اين واژه ها شبه
  گويند. ) 

برخي واژگان وندي: جايگاه ، كودكاني ، شادي ، خنده ها ، كودكانه ، كوچه ها، 
  پيوسته ، پرسش ها ، جايگاهي ، شاگردان ، ناآرام ، آرامش ، نهفته 

كاربرد ادبي :گرد هم آمدن كنايه از جمع شدن / خود را به محضر درس استاد مي �
  متمم  )/ تفكر مي كرد: سه جزئي با مفعول / رساند: چهار جزئي با مفعول و 

همه را شگفت زده مي كرد: چهار جزئي با مفعول و مسند ( همه : مفعول / شگفت زده: 
  مسند )

هيچ چيز مانند درس و بحث به روح ناآرام او آرامش نمي داد:  چهار جزئي با مفعول و 
 متمم  ( هيچ چيز: نهاد / روح: متمم / آرامش: مفعول

2بند��  



 

 

روزها مي گذشت و هر روز ، درخت وجود نصيرالدين پربارتر مي شد؛ اما هرچه بيشتر 
مي آموخت، عشق و عالقه اش به دانش اندوزي بيشتر مي شد. به تشنه اي مي مانست 
كه ساعت  ها در بياباني خشك و زير نور خورشيد فروزان مانده است و سپس به آب 

  شد، گويي تشنه تر مي شود.مي رسد؛ ولي هرچه از آن مي نو

همة آناني كه نصيرالدين را مي شناختند و با او هم درس بودند، در هر جا كه سخن از 
هوش و فراست و زيركي به ميان مي آمد، يك صدا نام او را بر زبان مي راندند. همگي 

يك ماه بر اين باور بودند درسي را كه آنان يك ساله به پايان مي رسانند، نصيرالدين در 
» حمزه « و استاد » حاسب« فرا مي گيرد. آن هنگام كه نصيرالدين در محضر استاد 

حاضر مي شد، روي سخن استادان با او بود؛ زيرا تنها نصيرالدين بود كه پاسخ همة 
پرسش هاي آنان را مي دانست. روزي در محضر استاد حمزه يكي از شاگرداني كه در 

  » من نام تو را كوه اهن نهاده ام.« فت : كنار نصيرالدين نشسته بود، گ

كاربردادبي :درخت وجود: اضافة تشبيه  / پربار شدن كنايه از عالم شدن / هر چه �
بيشتر مي آموخت: جملة چهارجزئي با حذف مفعول و متمم  / عشق و عالقه اش بيشتر 

كردن نصيرالدين مي شد: جملة سه جزئي با مسند ( بيشتر : مسند و هسته ) / تشبيه: مانند 
  به تشنه / مانستن : ادات تشبيه 

كاربرد دستوري: نصيرالدين در يك ماه فرا مي گرفت: جملة چهارجزئي با حذف �
مفعول و متمم / نصيرالدين بود : جملة دوجزئي ( بود: وجود داشت ) / پاسخ همة 

هاي  پرسش هاي آنان را مي دانست : جملة  سه جزئي با مفعول  ( پاسخ همة پرسش
  آنان:هسته ( پاسخ ) / همة : وابسته وابسته / پرسش ها: مضاف اليه  / آنان : مضاف اليه ) 



 

 

  من نام تو را كوه اهن نهاده ام:جملة چهارجزئي با مفعول و مسند.

  كوه آهن  ؟- نام مفعول -من نهاد

  نهاده ام فعل 

  جمله را كوتاه كنيد با فعل ربطي

 مسندنام تو كوه آهن است : كوه آهن  

3بند��  

زيرا تو خستگي نمي شناسي. « شاگرد گفت:» چرا چنين مي گويي؟:« نصيرالدين پرسيد 
با اين كه دوازده سال بيشتر نداري و نيمي از روز را در محضر استاد حاسب و نيمي 
ديگر را ، چون من ، در محضر استاد حمزه مي گذراني، هيچ گاه در رخسار تو آثار 

اما من كه هجده سال دارم و از تو قوي ترم و تنها نيمي از روزها را خستگي نمي بينم؛ 
نصيرالدين پس از » در محضر استاد حمزه مي گذرانم، در پايان روز خسته مي شوم.

پس اين نيز بدان كه من در كنار پدرم مي نشينم و « شنيدن اين سخن خنديد و گفت: 
و بحث و گفت و گو مي كنم. شب ها ، دربارة درسهايي كه در روز فرا گرفته ام، با ا

آن گاه كه شهر توس در آرامش فرو رفته است و همه بي صدا خوابيده اند، ساعاتي 
كنار باغچه مي ايستم و به آسمان ، ستاره هاي نقره فام و ماه كه چون ظرفي سيمگون 

گان براي چه به ماه و ستار« مي درخشد مي نگرم و غرق انديشه مي شوم. جوان پرسيد: 
  »مي انديشي؟

  كاربرد دستوري :برخي واژگان ساده : رخسار ، �



 

 

  -واژگان مركّب: 

برخي واژگان وندي: خستگي ، بيشتر ، نيمي ، باغچه ، سيمگون ، نقره فام ، انديشه ،  
  ستارگان ، آرامش

   - مركّب : گفت و گو  –واژگان وندي 

 فرورفته است : فعل پيش وندي / همه بي صدا خوابيده اند: همه : نهاد / بي صدا : قيد 

4بند��  

براي اين كه بدانم آنها چه هستند و در اين فضاي بي كران « نصيرالدين پاسخ داد : 
چگونه شناورند و اين ،تنها يكي از انديشه هاي من دربارة آنهاست. من از ديدن ماه و 

  »آسمان بي كران و تفكّر در آنها درس خداشناسي مي آموزم.ستارگان و 

شگفتا! با اين همه ، تو باز هم روزها هشيارتر و بيدارتر از من و ديگران ، درس را فرا 
  »مي گيري. بگو بدانم راز موفقيت تو چيست و چرا هرگز خسته و آزرده نمي شوي؟ 

اني و آنچه استادان در سينه دارند تنها يك چيز و آن نيز اين است كه تو مي خواهي بخو
  ، از آنان مشتاقانه مي آموزي و در گنجينة وجود خود جاي مي دهي.

  كاربرد دستوري :�

نصيرالدين پاسخ داد: جملة چهارجزئي با مفعول و متمم / چگونه شناورند: چگونه : قيد 
  كيفيت / شناور: مسند

  استاد ارجمند جناب آقاي ابوالحسنيمدرس #



 

 

  نهمدرس 

  نعمت ا...بوالحسني

 ���نكته

اگر صفت جاي اسم را بگيرد  جمع بسته مي شود ولي در نقش صفت هيچ گاه جمع �
 بسته نمي شود. مثال:

  او دانشمند است:دانشمند صفت در نقش مسند

  او دانشمندان است :غلط 

  دانشمند آمد :صفت در نقش نهاد 

  دانشمندان آمدند. صفت جمع در نقش نهاد 

 دانشمند آمد. صفت در نقش صفتمرد 

پس اگر صفت جاي اسم را بگيرد  جمع بسته مي شود ولي در نقش صفت هيچ گاه �
   جمع بسته نمي شود.

 ���نكته

 رخساروديو سارساده است يا مركب؟�

  سار پسوند شباهت است مانند ديو ( وندي)

  ديو الخ



 

 

  پس

  رخسار :ساده

  ديوسار:وندي

  وندي )اسم +ه:صفت نسبي)‐2ساده‐1يامركب؟نظرها متفاوتهرخساره ساده است 

 ���نكته

 واج هاي ميانجي رانام ببريد؟�

  رمزش جك گاوي

  سبزيجان ��ج

  نياكان ��ك

  تشنگي��گ

  نامه اي��ا

  بازوان��و

  اژدهايان��ي

 ���نكته

 قيد كلمه است كه فعل به ان نياز ندارد اما جمله براي تكميل به ان نياز دارد�

1. نقش فرعي است.قيد   



 

 

 قيد جزء آخرين نقش در جمله است .2

 قيد پس از تقش نماي اضافه نمي آيد..3

 بدل مقدم بر قيد است. .4

 فعل به قيد نياز ندارد. .5

 اگر كلمه اي به ظاهر قيد باشه ولي نقش ديگري بگيرد قيد نيست.�

  نهاد��مانند امروز چهارشنبه است:امروز

  متمم ��به امروز مي انديشم:امروز

  مفعول ��امروز را فراموش كن:امروز

مضاف اليه��كار امروز مهم بود:امروز  

 

 

 

 

 

 

 

 




