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درس چهارم-هم نشین
لغات روان خوانی-دریچه های شکوفایي(ص6،36ک)

لغات درس چهارم-هم نشين(ص17،30ک)
 -1خرسندی

قانع بودن ،خشنود بودن

 -1اشتياق

رغبت ،شوق

 -2مصاحبت

هم نشيني ،هم صحبتي

 -2گویي

انگار

 -3سبکي

در این جا به معنای راحتي و آسایش

 -3موهبت

بخشش ،دهش

 -4ذوق

شوق و اشتياق

 -4اعتنا

توجه و دقت نظر داشتن به چيزی

 -5مصائب

ج مصيبت ،سختي ها

 -5متقائد شدن

پذیرفتن ،قبول كردن

 -6مشورت

همفکری

 -6مهيّج

آنچه موجب هيجان ميشود

 -7الف

ادعا داشتن

 -8جامه

لباس

 -9ميگریز

دوری كن

 -10منش

رفتار

 -11طبيعت

سرشت ،ذات

 -12طریقت

راه ،روش

 -13نبوت

پيامبری

 -14گم شد

از دست داد

 -15كهف

غار

 -16مردم

در این بيت به معنای انسان

 -17نيکو خصال

دارای ویژگي های خوب و پسندیده

محتواي درس چهارم-هم نشين

محتواي روان خوانی-دریچه های شکوفایي

این درس بر همنشين انسان ،تاكيد دارد .هركس باید كسي را در زندگي
همنشين انتخاب كند كه رفتار او بر زندگي اش تاثير مثبت داشته باشد،
یعني از همنشين بد دوری كند جون باعث از دست اادن موقيعت
اجتماعي انسان مي شود .به قول حافظ :

اشاره به زندگي «هلن كلر» كه در  19ماهگي نابينا و ناشنوا شده بود و به بهره
بردن از تمامي اعضای بدن و شکر گزاری برای آن ها اشاره دارد.

«بياموزمت كيمياي سعدت ز هم صحبت بد جدايي جدايي»
تاريخ ادبیات روان خوانی-دریچه های شکوفایي

تاريخ ادبیات درس چهارم-هم نشين

هلن كلر ← 1880م←هلن آدامز (دانشمند آمریکایي)← از
دست دادن شنوایي و بينایي خود در  19ماهگي بر اثر
بيماری← پخش كتاب بعد از اتام تحصيالت← تاسيس
آموزشگاه نابينایان از درآمد پخش كتب← بهترین نوشته :
داستان زندگي من

آرايه هاي ادبی درس چهارم-هم نشين
 -1مصاحبت با یك دوست خوب و شکيبا ،همچون وزش نسيم د ل انگيزی است كه احساس آرامش و سبکي و صفای درون را در ما زنده مي سازد.
 :1تشبيه مصاحبت به وزش نسيم دل انگيز  :مشبه :مصاحبت مشبه به :وزش نسيم
 -2دیدار یار غایب ،ذاني چه ذوق دارد؟ اَبری كه در بيابان بر تشنه ای ببارد
: 1تشبيه دیدار یار غایب به باریدن ابر در بيابان :مشبه :دیدار یار غایب

وجه شبه :دل انگيز

مشبه به :یایردن ابر در بيابان

ادات تشبيه :همچون
وجه شبه :ذوق داشتن

ادات تشبيه∅ :
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 :2مراعات نظير بين ابر و باریدن
 :3جناس بين در و بر
 :4واج آرايي «ر» و «ب»
 -3مارا از دام و چاه این راه آگاه ميسازد و آسيب های این مسير را نشان ميدهد
 :1استعاره دام از مشکالت
 :2استعاره دام از گمراهي ها
 -4تاتواني ميگریز از یار بد

یار بد بدتر بود از مار بد

 :1واج آرايي «ب» و «د»
 :2تکرار كلمه «بد»
 :3جناس بين مار و یار
 -5چه بسيارند كساني كه الف دوستي ميزنند اما در حقيقت گرگ هایي در جامۀ گوسفندان هستند.
 :1تشبيه كساني كه الف دوستي ميزنند به گرگ ها
 -6مار بد تنها تو را بر جان زند

مشبه :كساني كه الف ميزنند

مشبه به :گرگ ها

وجه شبه :دغل كاری

یار بدْ بر جان و بر ایمان زند

 :1واج آرايي «ب»
 :2تکرار كلمه «جان»
 :3جناس بين مار و یار
-7رسول اكرم(ص) ميفرمایند «:انسان بر دین و آیين دوست و هم نشين خود استِ».
 :1تضمين
 -8با بدان كم نشين صحبت بد

گرچه پاكي ،تورا پليد كند

 :1تضاد بين پاكي و پليد
 -9آقتابي بدین بزرگي را

لکّه ای ابر ،نا پدید كند

 :1ضرب المثل
 -10هر كه با بدان نشيند ،اگر نيز طبيعت ایشان در او اثر كند ،به طریقت ایشان متهم گردد
 :1سجع بين نشيند ،نکند و گردد
خاندان نبوتش گم شد

 -11پسر نوح با بدان بنشست
 :1مراعات نظير بين نوح و نبوت
 :2تلميح به داستان حضرت نوح(ع)
 :3واج آرايي «ب»
 -12سگ اصحاب كهف روزی چند

پي نيکان گرفت و مردم شد

 :1تلميح به داستان اصحاب كهف
 -13همنشين تو ازتو ،به باید

تا تو را عقل و دین بيفزاید

 :1تلميح به « حکم بالعقل حکم باشرع»

آرايه هاي ادبی روانخوانی درس چهارم -دریچه های شکوفایي
-1برای من فرش پرپشت و سرسبز چمن یا برگهای سوزني درخت كاج ،خوشایندتر از هر چيز است.
 :1تشبيه چمن به فرش

مشبه  :چمن

مشبه به  :فرش

وجه شبه :پرپشتي

ادات∅:

 :2مراعات نظير بين چمن ،برگ ،درخت كاج
 -2گاهي قلبم با شوق ،فریاد ميزند و ميخواهد تمام چيزها را ببيند
 :1تشخيص فریاد زدن قلب
 :2تشخيص دیدن قلب
-3تا استاد با تالش فراوان ،قابليت های نهفتۀ شاگردانش را بيدار كند.
 :1تشخيص بيدارشدن قابليت ها
 :2حس آميزي بيدار شدن قابليت ها
 :3كنايه بيدار كردن از آماده بودن
 -4انسان باید یاد بگيرد از طریق تجربه ،ویژگي های خط ،تركيب ،شکل و رنگ پدیده ها را ارزیابي كند
 :1مراعات نظير بين خط ،تركيب ،شکل و رنگ

ادات تشبيه∅ :
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 -5دنيای هنر كشف نشده و مانند شب تاریك است.
 :1تشبيه دنيای هنر به شب

مشبه :دنيای هنر

مشبه به :شب

وجه شبه :تاریك

ادات تشبيه :مانند

 -6چشمانم چيز های ها بي اهميت را نادیده نميگيرد
 :1تشخيص نادیده نگرفتن چشم
 :2كنايه نادیده گرفتن از چشم پوشي كردن
 -7بستن چشم به روی آنها ،بستن قلب و ذهن است
وجه شبه∅:
مشبه به :بستن قلب و ذهن
مشبه :بستن چشم
 :1تشبيه بستن چشم به بستن قلب و ذهن
 -8و با ظلمتي كه در شب سوم نزدیك ميشود و این كه ميداني خورشيد هرگز دوباره برای تو طلوع نخواهد كرد

ادات تشبيه∅:

 :1مراعات نظير بين ظلمت و خورشيد و طلوع

نكته زبانی درس چهارم-صفت برتر و برترین (صفت های سنجشي)
صفت های سنجشي

 -1صفت برتر (تفضيلي) :مقایسه دو چيز باهم و برتری دادن یکي بر دیگری ← نشانه« :تر» در آخر اصفات بياني
 -2صفت برترین (عالي) :مقایسه یك چيز با چند چيز ← نشانه« :ترین» در آخر اصفات بياني
 -3صفت ساده  :صفتي بدون اشاره .توجه!! در این قسمت صفت از نظر ساختار بررسي نشده ،ساده بودن اشاره به فاقد نشانه بودن دارد

نکات :
 -1گاهي در نثر های گذشته ،در صفت عالي« ،ین» حذف ميشود و ما از راه معني كردن متوجه ميشویم ← این ،حالل ترِ مال های من است
 -2گاهي در نثر ها و شعر های گذشته ،واژه های «مِه ،بِه ،كِه و بيش» به عنوان صفت تفصيلي به كار رفته است ← .نان از بازوی خود خوردن ،به از حاتم طایي خودن است
 -3گاهي در نثر های گذشته ،در صفت عالي« ،تر» حذف ميشود مانند واژه های «بهين ،كِهين ،مِهين و بيشين» ← مِهين مهرورزان كه آزاده اند بریزند از دامِ جان ،تار ها
« -4كه» در زمان حال ،اغلب حرف ربط به حساب مي آید اما در گذشته ،گاه حرف اضافه بوده و بيشتر بعد اصفات تفضيلي ميآید ← .جوی مشك بهتر كه یك توده گِل

كلمات اماليی درس چهارم -هم نشين
مصاحبت – ذوق – مصائب – ميگریز – سنایي غزنوی – طریقت – متّهم – كهف – نيکو خصال – متعالي

كلمات اماليی روانخوانی درس چهارم -دریچه های شکوفایي
تأكيد – اشتياق – نغمه – لقمه – متعدد – موهبت – نهفته – مقدس – اعتنا – متقاعد  -لطافت – گذر – مهيج – مشتاق – تأسف – لبریز – ظلمت – طلوع
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لغات حكايت-شو ،خطر كن!(ص11،55ک)

 -1بدان

آگاه باش

 -1باال گرفتن

رشد كردن ،پيشرفت كردن

 -2مردم

انسان(اسم جمع نيست)

 -2ترقّي

پيشرفت كردن

 -3مادام

هميشه ،همواره

 -3جمله

همه ،همگي

 -4مغيالن

گياه خاردار كه ميوه ای شبيه باقال دارد

 -4چون

چگونه

 -5جهد

تالش ،سعي

 -5خطر كن

اقدام به كار خطرناک كن ،ریسك كردن

 -6گوهری

با اصل و نسب

 -6داعيه

انگيزه ،علت

 -7تن

وجود ،ذات

 -7دیوان

كتاب مجموعه اشعار یك شاعر

 -8اصل

نژاد ،نسل

 -8رحلت

سفر كردن ،كوچ كردن

 -9خيره

بيهوده ،بي پروا

 -9شوكت

عظمت ،بزرگي

 -10خاصه

مخصوصا

 -10كام

در این بيت  :دهان

 -11اوفتد

گرفتار شود

 -11مهتری

بزرگتری ،سروری

 -12داد

عدل و انصاف

 -13داد ده

با عدل و انصاف رفتار كن

 -14طعن

سرزنش

 -15خوض

تفکر ،اندیشيدن

 -16اِستقراق سمع

پنهان گوش كردن

 -17مداخلت

دخالت كردن

محتواي درس ششم-آداب زندگاني

محتواي حكايت-شو ،خطر كن!

این درس بر آداب سخنگفتن ،صحبت كردن و سوال كردن تاكيد دارد.
عنصرالمعالي و خواجه نصيرالدین توسي ميگویند انسان باید زماني لب به سخن
بگشاید كه از او چيزی بپرسند یا اینکه از او بخواهند صحبت كند .نباید بي
جهت سخنان دیگران را قطع كند یا در ميان سخن گفتن آنها حرفبزند .كساني
را نصيحت كند كه اهل پند و اندرز باشند و از همنشين و یار بد دوری كند

این حکایت نشان ميدهد هر كس اگر خودش بخواهد ،ميتواند به باالترین
درجات علمي ،مادی و انساني برسد .انسان ها با اراده آهنين خود ميتوانند بر
تمامي مشکالت و سختي ها پيروز شوند.

«خواستن ،توانستن است».
تاريخ ادبیات حكايت-شو ،خطر كن!

تاريخ ادبیات درس درس ششم-آداب زندگاني
اخالق ناصري← نوشتۀ خواجه نصيرالدّین توسي به فارسي←

نظامي عروضي← نویسنده و شاعر قرن ششم هجری

بررسي كردن زیبایي سخنان افالطون و ارسطو در حکمت
عملي و شرح دادن نظریات پيشينيان

←والدت در اواخر قرن پنجم ،در سمرقند یا «مجمع
النّوادر← اثر مشهور او :كتابي دربارة چهار گروه از مردم
«چهار مقاله» یعني :دبير ،شاعر ،منجّم و طبيب

قابوس نامه← تأليف عنصرالمعالي كيکاووس بن اسکندر به
فارسي←گرفتن نام قابوس نامه از نام نویسنده معروف تاریخ ،
قابوس دوم ← نوشتن نویسنده این كتاب با توجه به موضوع
اخالقي و تربيتي برای تربيت فرزندش

آرايه هاي ادبی درس ششم -آداب زندگاني
 -1ب دان كه مرد بي هنر ،مادام بي سود باشد ،چون مغيالن كه تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود كند و نه غير خود را.
آرایه  :تشبيه مردم بي هنر به مغيالن  :مشبه  :مرد بي هنر مشبه به  :مغيالن

ادات تشبيه  :چون

 -2و در هركه این دو گوهر یابي ،چنگ در وی زن و از دست مگذار كه وی همه را به كار آید.
آرایه  :چنگ در وی زدن← كنايه از متوسل شدن /

از دست مگذار  :كنايه از رها مکن

وجه شبه :نه خود را سود كند و نه غير خود را
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 -3به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نيز به غم تو شادی نکنند.
آرایه  :تضاد بين غم و شادی

نكته زبانی درس ششم-گروه فعلي( ،)1زمان مضارع
 -1مضارع اخباري  :داللت بر انجام كار و بيان خبر در زمان حال← مي +بن مضارع  +شناسه  :مي گویند
فعل مضارع

 -2مضارع التزامي  :بيان عمل با شك ،تردید ،شرط و اميد و آرزو در زمان حال← بـ  +بن مضارع  +شناسه  :بپذیرد
 -3مضارع مستمر  :بيان جریان انجام كاری در زمان حال ← بن مضارع فعل كمکي «داشت»  +شناسه  +مضارع اخباری فعل اصلي  :دارم ميپذیرم

كلمات اماليی درس ششم -آداب زندگاني
مغيالن – جهد – اصيل – گوهری – پرهيز – نصيحت – خاصه – تهمت – قانع – سبقت – طعن – محاورت – خوض – استقراق سمع
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لغات درس هفتم-پرتو اميد(ص56،23ک)
 -1نامه زندگي

كتاب زندگي

 .13دو روزی

مدت كمي

 -2فرزانه

خردمند و دانا

 .14مراد

آرزو ،هدف

 -3عرفان

شناخت حقيقت خداوند

 .15هان

آگاه باش

 -4تباهي

آشفتگي ،نا به ساماني

 .16واقف

آگاه ،باخبر

 -5جسورانه

دليرانه ،گستاخانه

 .17سرّ غيب

راز الهي

 -6كارساز

مفيد ،موثر

 -18ار

مخفف اگر

 -7طعن

سرزنش

 -19فنا

نابودی

 -8هجو

سرزنش كردن به وسيله شعر

 -20بنياد

اساس ،اصل

 -9كنعان

شهری در فلسطين ،شهر یعقوب

 -21مغيالن

گياه خاردار كه ميوه ای شبيه باقال دارد

 -10شوریده

آشفته

 -22كان

مخفف كه آن

 -11سامان

آرام و قرار

 -23وِرد

ذكر و دعای زیر لب

 -12دور گردون

گردش روزگار

محتواي درس هفتم-پرتو اميد
مفهوم كلي و اصلي شعر حافظ این است :
در زندگي باید اميدوار بود و از ناميدی دوری كرد .همواره باید به خدا توكل كرد زیرا خداوند است كه برطرف كننده ی همه نياز های و نااميدی ها و مشکالت است .در
بيت آخر این شعر ،حافظ ،توكل به خدا را كامال واضح بازگو كرده است.

حافظا! در كنج فقر و خلوت شب هاي تار

تار بود وردت دعا و درس قرآن ،غم مخور

تاريخ ادبیات درس هفتم-پرتو اميد
حافظ← معروف به لسان الغيب ← از بزرگ ترین شاعران و غزل سرایان ایران و جهان ،قرن ←8تخلص حافظ بع علت از بر داشتن قرآن←
آرامگاه وی در شمال شيراز(حافظيه) قرار دارد.

بهاءالدين خرمشاهي← زاده  1324ه.ش در قزوین← نویسنده ،مترجم ،محقق ،نز پرداز ،فرهنگ نویس  ،شاعر و استاد دانشگاه← تاليفاتي
در وصف قرآن پژوهي و حافظ شناسي و تفسير اشعار و همکاری در دانشنامه تشيع

آرايه هاي ادبی درس هفتم-پرتو اميد
 -1یوسف گم گشته بازآید به كنعان غم مخور

كلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

آرایه : 1تلميح به داستان حضرت یوسف و حسادت برادرانش كه یوسف را به چاه افکندند و ناینا شدن یقوب از شدت دوری او
آرایه : 2مراعات نظير بين یوسف و كنعان
آرایه : 3اضافه تشبيهي كلبه احزان
آرایه : 4تضاد بين كليه احزان و گلستان
 -2این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن
آرایه : 1تشخيص و مجاز دل از هر شاعر و یا انسان
آرایه : 2كنايه دل بد مکن از نگران نباش
آرایه : 3مجاز سر از فکر و خيال
آرایه : 4مراعات نظير بين دل و سر

وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

تهيه و تظيم  :جعفر خوشه بست

خالصه درس  6فارسي نهم

 -3دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

نام استاد  :جناب رستم زاده

مدرسه شارقي

كالس 301

دائما یك سان نباشد حال دوران غم مخور

آرایه: 1واج آرايي «د» و «ر»
آرایه : 2جناس اختالفي بين گر و بر
آرایه  : 3ضرب المثل  :خود بيت
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور

 -4هان مشو نوميد چون واقف نهای از سر غيب
آرایه  :تلميح به آیه « و عنده مفاتح الغيب الیعلمها اال هو»
چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور
 -5ای دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند
آرایه :1تشخيص  :مورد خطاب قرار دادن دل
آرایه  :2اضافه تشبيهي سيل فنا

مشبه  :فنا

مشبه به :سيل

آرایه  :3كنايه بنياد هستي بركندن از نابودی
آرایه : 4تلميح بنياد هستي بركندن به داستان حضرت نوح
آرایه : 5مراعات نظير بين سيل ،كشتيبان ،توفان و نوح
آرایه :6واج آرايي حروف «ت» و «ن» در مصرع2
سرزنشها گر كند خار مغيالن غم مخور

 -6در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
آرایه :1جناس بين در و گر
آرایه:2مراعات نظير بين بيابان و خار مغيالن
آرایه : 3تشخيص  :سرزنش كردن خار مغيالن
 -7گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد

هيچ راهي نيست كان را نيست پایان غم مخور

آرایه :1مراعات نظير بين راه ،بعيد و پایان
آرایه:2واج آرايي «ی» و «ن» در مصرع 2
آرایه : 3تکرار كلمه نيست
 -8حافظا در كنج فقر و خلوت شبهای تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

آرایه :1مراعات نظير بين ورد ،دعا و قرآن
آرایه:2جناس اختالفي افزايشي بين در و درس
آرایه : 3جناس اختالفي افزايشي بين تار و تا

نكته ادبی درس هفتم-تخلص
معموالً شاعران در پایان شعر ،نام شعری خود را مي آورند .به این نام« ،تخلص» گویند.
تخلّص به معنای رهايي يافتن و خالص شدن است .گویي شاعر با سرودن بيت تخلّص ،از بند سخن آزاد مي شود .تخلّص مانند امضا و نشان است كه در پایان شعر
مي آید.
نمونه های زیر ،بيت تخلّص را نشان مي دهد:
ز نوای مرغ یا حق ،بشنو كه در دل شب

غم دل به دوست گفتن ،چه خوش است شهريارا !

این سخن پروين نه از روی هواست

هر كجا نور است ز انوار خداست

سعديا ،راست روان گوی سعادت بردند

راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار

كلمات اماليی درس هفتم-پرتو اميد
برانگيز – فرزانه – عرفاني – برجسته – انتقادی – تباهي – جسورانه – ظریف – طعن – هجو – كنعان – احزان – غمدیده – سامان – واقف – سرّ غيب – سيل –
توفان – مغيالن – مقصد

