


 ادبیات فارسی یازدهم فصل دوم تشریحی

؟تسیچ »هراپراهچ« بلاق رگید مان-1

.دیربب راک هب هلمج رد یمسا هورگ »هتسه« ناونع هب رگید راب و »صخاش« ناونع هب راب کی ار ریز ياههژاو-2

:گنهرس 

:دّیس

■

■

.دیربب راک هب ياهلمج رد ار نآ و دیسیونب ار »ریفص« هملک ياوآمه-3

.دینک باختنا سرد نتم زا ،دنشاب هتشاد ییالما تّیمها هک »یفاضا بیکرت« راهچ-4

.دینک انعم ار هدش صّخشم ياههژاو زا کی ره-5

.دروآیم دجو هب ار ناوج ساّبع ،نهیم نادنزرف یگدنفوت و بان ياههظحل ةدهاشم )فلا

.دوب هدش هتخود اهنیا زا رتارف هب اهسور رابتشهد و هناهاوخنوزف ياههاگن )ب

.دیسیونب ار هدش صّخشم تاغل يانعم ریز تارابع رد-6

.میدرکیم يراک دیاب تراسا ياسرفتقاط و تخس طیارش رد )فلا

.دننک ندش درط ساسحا ای دنریگب هلصاف اههّچب زا متشادن تسود )ب

.دینک انعم ار هدش صّخشم ياههژاو-7

.دوب هیاسمه روشک ود ياوق نزاوت ندروخ مههب زا ناشن ناتسجرگ یگیامحلاتحت )فلا

.دندوب هداتفا رگیدمه ناج هب یهاش هب ندیسر يارب تایالو و فیاوط ناگرزب )ب

.دش زاب سور پوت ياههلولگ ریفص و بیهن اب هجنگ يادرف ةدیپس )پ

.دینک انعم ار هدش صّخشم تاغل زا کی ره-8

.درکیم داجیا یتالکشم ،اهیضعب ياهطیرفت و طارفا هشیمه لاح ره هب )فلا

.دندناوخیم سأی ۀیآ كدنا دادعت نیا )ب

.مدوب رادروخرب مه رعش عبط زا )پ

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم-9

.تخیمآیمرد اهروپیش گنهآ اب كروبنز لماح ياهرتش مهرد ياههرعن و اهادص )فلا

.تشاد ور هب تافیرشت زا یباُعل اهنت لاس نآ مسارم )ب

؟تسا هدش هتفرگ هرهب تراسا ياهيراوشد اب ییورایور رد ییاهراکهار هچ زا ،نتم نیا رد-10

.دییامن هسیاقم یلصا ياهتّیصخش و دید ۀیواز رظن زا ار »دعب لزغ ات« و »اهنت يرگزاغآ« نتم-11

.دییامن هسیاقم یلصا ياهتیصخش و دید ۀیواز رظن زا ار »دعب لزغ ات« و »اهنت يرگزاغآ« نتم-12

.دییامن لیلحت ار »ازریم ساّبع« تیصخش ،ریز تیب هب هجّوت اب-13

»شاب نتشیوخ لاصخ دنزرف    شاب نکش هپس دوخ هب ریش نوچ«

یماظن

؟تسیچ هدش صّخشم ياهتمسق زا هدنسیون دوصقم ،ریز ترابع رد-14

».دنتسه نازیرگ ریگرون و زاب ياههرجنپ زا ،دناهدرک تداع هچیردیب و کیرات ياههناخ هب هک یمدرم«

؟درکیم رتراودیما و رتراوتسا ،ّیلم ياهنامرآ قّقحت يارب ار ازریم ساّبع یلماع هچ-15

؟تسا هدوزفا نخس ییابیز رب یبدا ياههیارآ مادک زا يریگهرهب ،ریز ترابع رد-16

»!رسپ مزر ؛ردپ مزب ؛مزر رابرد و مزب رابرد !دوب رابرد ود ،زور نآ ناریا رد«
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ادبیات پایدارى



.دیسیونب و دینک باختنا )... هجنگ يادرف ةدیپس( سرد متفه دنب زا ياهنومن ،ریز ياههیارآ زا کیره يارب-17

هنومنیبدا ۀیارآ

هیبشت

هیانک

صیخشت

.دینک یسررب یبدا عون رظن زا ار سرد نتم-18

.دیهد ناشن لکش کمک هب ار هراپراهچ رد اههیفاق نتفرگ رارق ةوحن-19

؟تسا هتفر راک هب ،ریز یناعم رد اههژاو مادک ،سرد نتم رد-20

) .................. ( قیمع         ) .................. ( هدننکدوبان        ) .................. ( بسا

.دیبایب ار »داضت و ییارآجاو ،ناسمهان سانج« ياههیارآ ریز ترابع رد-21

»رسپ مزر ؛ردپ مزب ؛مزر رابرد و مزب رابرد !دوب رابرد ود ،زور نآ ناریا رد«

.دینک یسررب ریز ياههژاو رد ار »نا« عون-22

»نارگ – ناصقر – ناور – ناشورخ – دناهر – نازرل – نارسفا – نارتخا – نالوغم – نارادهزین – نالام هنیس – ناراسهوک«

؟دراد دوجو »صخاش« دنچ ریز نتم رد-23

راعشا و تشاد شوخ یّطخ همّالع .تسا »نازیملا« دنمشزرا ریسفت بحاص يو .دوب مق ۀیملع ةزوح رترب ياملع زا ییابطابط نیسحدّمحم دیس همّالع داتسا«

»دورسیم ینافرع

.دیبایب ار هدش هتشون ۀیارآ ریز تارابع زا کی ره رد-24

)هراعتسا( .تشادن رواب ار نینچ یحبص نتفکش یسک )فلا

)صیخشت( .دیشکیم غیت تشاد باتفآ )ب

)زاجم( .دنتخاس نیشتآ ياههلولگ رپس ار اههنیس )پ

.دینک لصو »ب« نوتس رد نآ لداعم هب »فلا« نوتس تاملک-25

بفلا

یبنجاتبیه

ریخستنادیم

بیهنندز هقلح

ندز هربنچیگریچ

هصرعیجراخ

؟دراد دوجو »یفاضا و یفصو بیکرت« دنچ ریز تیب رد-26

»دنیاس نامسآ رب رس رگد وت تماق هب دنسرن یتسار هب نامارخ ورس رازه«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تارابع هب هّجوت اب-27

رادیب اهنرق باوخ زا ار ام ،نمشد ياههلولگ و اهپوت بیهم يادص .دوشگ ام يور هب ار ییاهرد لباقم رد ،تفرگ ام زا ار يدنمشزرا ياهزیچ ،گنج رگا«

».درک

؟تسیچ »درک رادیب باوخ زا ار ام« ترابع رد »باوخ« زا روظنم )فلا

.دیسیونب ار اهنآ موهفم و دیبایب ییانک ترابع ود )ب

.دیهد خساپ ،تالاوس هب ریز تارابع هب هّجوت اب-28

»رسپ مزر ،ردپ مزب ،مزر زابرد و مزب رابرد !دوب رابرد ود ،زور نآ ناریا رد«

؟تسیچ »مزر رابرد« و » مزب رابرد «زا روظنم )فلا

؟دنکیم هسیاقم ار ییاهزیچ هچ هدنسیون )ب
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؟تسیچ زا هراعتسا »مهدزاود و متشه« تیب رد »نوخ يایرد«-29

دید نتشیوخ باتفآ بورغ         دیشروخ صرق رد نوخ يایرد نآ رد :متشه تیب

تشگیم زیگنچ رس لابند هب       کیرات تشد رد نوخ يایرد نآ رد :مهد زاود تیب

؟تسا هدش هتفرگ هرهب تراسا ياهيراوشد اب ییورایور رد ییاهراکهار هچ زا ،نتم نیا رد-30

؟دنکیم فصو ار دربن زا ياهنحص هچ ،ریز تیب رد رعاش-31

»درکیم گرب و تفکشیم نادنچ ودتخیریم هخاش زا گرب هک نادنچ یلو«

؟دنکیم فصو ییاهیگژیو هچ اب و ار یسکهچ ،ریز تایبا رد يزاریش يدیمح-32

تسنادن سک ،مد نآ دیشیدنا هچ

داتفا نمشد هاپس رد شتآ وچ

دش رت هدید نوخ هب شناگژم هک

دش رتهدنزوس یمک مه شتآ ز

؟دراد ار ياهتکن هچ نایب دصق ،ریز تیب رد رعاش-33

یهاشمزراوخ هگرخ غورفناهنپ تشگیم بشکیرات نآ رد

.دینک یسررب »هیانک« و »هیبشت« دربراک رظن زا ار ریز تایبا-34

یکشا تخیریمورف شراسخر ز

نازرل جاوما نوگبامیس نآ رد

دیدیم بآ رب یگدنز يانب

دیدیم باوخ رد ياهزات لایخ

.دینک صّخشم ار نیشیپ ۀتسباو عون ریز تایبا رد-35

دیابیمن رد چیه نم ربلد نسح هب )فلا

درگب قاّشع ةدرپ نیزا برطم يا رخآ )ب

دباپیمن ناتسود اب هک هقیقد نیا زج

دیرد وت گنچ هب هدرپ ارم هک ،ییوگ دنچ

؟دراد دوجو »صخاش« تیب مادک رد-36

تسا هتفخ تسم یماما هناخیم هب )فلا

دندربیم شود هب ششود هدکیم يوک ز )ب

لداع ناطلس مّایا رد دش نینچ )پ

تسا مان هچ ار تب نآ هک منادیمن

شود هب دیشکیم هداّجس هک رهش ماما

یگنز دعس نب رکبوبا کباتا

؟تسا رتشیب هنیزگ مادک رد نیشیپ ۀتسباو دادعت-37

ینیشنرب هک مهاوخ ،ناهاشداپ وچ يزور )فلا

مناوخ وت زا تیاکش هک مناوتیمن یسک هب )ب

یهاوخداد دایرف ،وس ره ز يونشب ات

یهاوخ هک ینک نآ وت و دنهاوخ وت بناج همه

.دینک صّخشم ار اهنآ عون و دیبایب ار نیشیپ ياههتسباو-38

.دیسریمن رظن هب راوشد مه يدروخرب نینچ ۀجیتن ینیبشیپ )فلا

.تشادن یتفگش ياج چیه ام تسکش ،فصو نیا اب )ب

.دیزاس صّخشم ار نیشیپ ۀتسباو عون و یمسا هورگ ۀتسه ریز تارابع زا کی ره رد-39

.دیدیم ینعم ،ناهج کی ،ساّبع ياریگ و هایس ،تشرد ياهمشچ رد وا )فلا

.تسا هتسشن روشک نیا يولهپ رب يدراک لثم یلخاد ياهگنج و تافالتخا هک تسا رتشیب نرق کی )ب

؟دراد دوجو نیشیپ ۀتسباو دنچ ریز نتم رد-40

».دیمد یقرش قفا ۀنارک زا دیشروخ نامه و دیمد دندوب هدید ار شندیمد اهدّجهت رد هک انشآ ةدیپس مک مک ات دوب نادیهش بش نیرخآ عضو نیا«

.دیبایب ار »زاجم و هیانک« ياههیارآ ریز ترابع رد-41

».دوب هیسور ینعی ،یلامش ۀیاسمه يزاردتسد ربارب رد عافد مدقم ّطخ یهدنامرف زکرم ،زیربت«

.دینک باختنا ار ارسهراپراهچ رعاش هس ،ریز نارعاش نیب زا-42

»یماصتعا نیورپ – روپنیما رصیق – یّللوت نودیرف – یناغرف فیس – يریشم نودیرف – راهب يارعّشلاکلم – يزاریش يدعس«

؟دراد دوجو »يدنو« ةژاو دنچ ریز ترابع رد-43

هچ نیرد .درادن ياهرمث هک ار ورس رگم ،دناهدناوخن دازآ ار کی چیه ،دنمورب و تسا هدیرفآ لجوّزع يادخ هک رومان تخرد نیدنچ دندیسرپ ار یمیکح«

»؟تسا تمکح
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.دینک هسیاقم ریز ياهلاثم رد ار »ورس« تخرد نیدامن یگژیو-44

.ناگدازآ تفص تسا نیا و تسا شوخ یتقو همه و تسین نیا زا چیه ار ورس و تسا نّیعم هرمث ار یتخرد ره )فلا

دناتسدیهت ناگدازآ هک داد باوجيرآیمن ياهویم یسک تفگ ورس هب )ب

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تارابع هب هّجوتاب-45

».تسین نیا زا چیه ار ورس و دوش هدرمژپ نآ مدع هب یهاگ و دیآ هزات نآ دوجو هب ،مولعم یتقو هب هک تسا نّیعم ،هرمث ار یتخرد ره« :تفگ

؟دراد دوجو لوهجم لعف دنچ )فلا

؟دیباییم یفصو بیکرت دنچ )ب

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز تارابع رد-46

.تسا هدیرفآ لجوّزع يادخ هک رومان تخرد نیدنچ )فلا

.تسا شوخ یتقو همه و تسین نیا زا چیه ار ورس و )ب

.دیهد خساپ ریز تالاؤس هب ریز نتم هب هّجوتاب-47

هچ نیرد .درادن ياهرمث هک ار ورس رگم ،دناهدناوخن دازآ ار کی چیه ،دنمورب و تسا هدیرفآ لجوّزَع يادخ هک رومان تخرد نیدنچ دندیسرپ ار یمیکح«

»؟تسا تمکح

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم )فلا

.دیسیونب ار »دازآ« ةژاو يروتسد شقن )ب

؟تسیچ »دندیسرپ ار یمیکح« ترابع رد »ار« عون )ج

؟تسا هدیشخب ورس تخرد هب یناسنا یگژیو هچ يدعس )د

؟دنوشیم بوسحم »صخاش« اههژاو مادک ریز نتم رد-48

.تشاد یتبحاصم و سنا مردپ اب و دمآیم ام ۀناخ هب یهاگهاگ ازریم .درکیم قشم وا شیپ زور ره و دوب رهلک يازریم درگاش اضر ازریمدیس اقآ مردارب«

».دوب یتمعن ام ۀناخ هب ازریم ندمآ

؟دوشیمن هدید نیشیپ ۀتسباو تیب مادک رد-49

يراد عمط نم ناج رگ وت ناج يادف )فلا

تشهب يادوس و خزود رطخ منادنیم )ب

دنیامرف هک دنک نآ شوگ هب هقلح مالغ

دنیآ اجنآ لد لها ینز همیخ اجک ره

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز تاملک هورگ رد-50

راذگرب لّصفم مسارم -رعش عبت -زوریپ ًابلاغ -ییامهدرگ زا دوصقم و ضرق -ریفس و بیهن -زآ و مشخ -راید فّرصت -كروبنز لماه -مچرپ زازتها«

»يرترب و حیجرت -ندرک

.دینک صّخشم ار نیشیپ ۀتسباو عون ریز تایبا زا کی ره رد-51

ییوم نب ره زا مدیآیمه هرعن دص )فلا

یهنیم كاخ رب هک ياپ ،هدید ود ره يا )ب

يوم رس تفرگن وت نیگنس لد رد دوخ

؟هار كاخ هک ِْهب ،نم ةدید ود رب هن رخآ

؟تسا رتشیب نیشیپ ياههتسباو دادعت تیب مادک رد-52

یشاب شناج وت هک دریمنب لد نآ زگره)فلا

یقاب نانچمه تیاکح رتفد نیا دمآ نایاپ هب )ب

یشاب شناهج ود ره رد وت هک نآ تخکین

یقاتشم لاحلابسح تفگ دیاشن رتفد دص هب

.دینک صّخشم ار هیبشت ره ناکرا ؟دراد دوجو هیبشت دنچ تیب رد-53

»دازآ شاب ورس وچ دیاین تسد ز ترومیرک شاب لخن وچ دیآرب تسد ز ترگ«

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز تایبا رد-54

ماش نماد رد قفش بانوخ هب )فلا

داتفا نمشد هاپس رد شتآ وچ )ب

دید نهک ناریاهدولآ نوخ هب

دش رتهدنزوسیمک مه شتآ ز

.دیبایب ار »ریظن تاعارم و ییارآجاو ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ ریز تایبا رد-55

ماش نماد رد قفش بانوخ هب«

دیشروخ صرق رد نوخ يایرد نآ رد

دید نهک ناریا هدولآ نوخ هب

»دید نتشیوخ باتفآ بورغ
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؟تسا هدرب هرهب هراعتسا ۀیارآ زا راب دنچ ریز تایبا رد رعاش-56

ماش نماد رد قفش بانوخ هب«

دیشروخ صرق رد ،نوخ يایرد نآ رد

دید نهک ناریا هدولآ نوخ هب

»دید نتشیوخ باتفآ بورغ

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوتاب-57

»یهاشمزراوخ هگرخ غورف ناهنپ تشگیم بش کیرات نآ رد«

.دیبایب بولقم یفصو بیکرت کی )فلا

؟تسیچ مود عارصم رد یمسا هورگ ۀتسه )ب

.دیسیونب ار »ناهنپ« و »غورف« ،»نآ« ياههژاو يروتسد شقن )ج

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوتاب-58

»یهایس رد بش نماد ریز هب زور نشور يور تشگیم ناهن«

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ )فلا

؟تسا هلمج دنچ تیب )ب

.دینک صّخشم ار »یهایس« و »ریز« ،»ناهن« ياههژاو يروتسد شقن )ج

.دیبایب ار »ناسمهان سانج ،ییارآجاو ،بسانت ماهیا ،هیانک« ياههیارآ ریز تایبا رد-59

زور نشور يور تشگیم ناهن«

ناهنپ تشگیم بش کیرات نآ رد

یهایس رد بش نماد ریز هب

»یهاشمزراوخ هگرخ غورف

ۀمادا يارب ار هدنناوخ یفطاع و یساسحا ۀنیمز ات هدومن ياهنارعاش يزاساضف ،دیشروخ بورغ يزاسریوصت اب رعش زاغآ رد ،يزاریش يدیمح رتکد-60

؟دراد مان هچ یبدا ةویش و دربراک عون نیا .دنک هدامآ رعش

.دینادرگرب ناور رثن هب ار ریز تایبا-61

دیشروخ صرق نالام هنیس برغم هب«

گنر نارفعز يدرگ تخیریم ورف

ناراسهوک تشپ تشگیم ناهن

»نارادهزین و اههزین يور هب

.دیهد حیضوت »دنس جاوما رد« سرد مایپ و ریز ییانعم طابترا ةرابرد-62

»يرّیعم یهر«             ام ۀنادرم تّمه دنک هچ هر نیا رد ات میاهتساخ ناج و رس زا نطو قشع هر رد

.دینک رپ بسانم ناگژاو اب ار یلاخ ياهاج-63

».تسا یعامتجا و ............ تاعوضوم لماش و تفای جاور و دش عادبا ناریا رد ............... زا سپ هراپراهچ«
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