


 ادبیات فارسی یازدهم فصل اول تشریحی

؟تسا »دوشیم هتخورف هدنیآ هام ات ینوکسم کلِم نیا« ۀلمج لعف مولعم لکش ،ریز ياههنیزگ زا کی مادک-1

دشورفیم )ت   دشورفب )پ   تخورفیم )ب     تخورف دهاوخ )فلا

.دیهد خساپ تالاؤس هب »تسب یضاق« سرد زا ریز ترابع هب هجوت اب-2

»دش لیاز یمامت بت و تلع هک دیآ هداد راب ،زور هس ود نیا رد و متسرد زورما هک يوگب ار رصنوب تفگ...هتسشن تخت ربز رب اجنآ متفای ار ریما«

؟تسا ییانعم هچ هب متفای )فلا

؟دراد ییانعم هچ تلع )ب

؟تسا ییانعم هچ هب دیآ هداد راب )پ

؟تسا هتشون رثا مادک زا دیلقت هب ار »ناتسراهب« باتک یماج-3

.دیبایب کبک و غاز رعش رد یبدا هیارآ ود-4

.دینک وگ و تفگ ،هناروکروک و اجهب ان دیلقت ياهدمایپ ياههشیر هرابرد ،رعش يرکف يورملق هب هجوت اب-5

.دییامن یسررب ،شناوخ گنهآ و نحل دید زا ار هدورس نیا-6

.دیهد حیضوت »تکرب ادخ زا ،تکرح وت زا« َلثَم و سرد نتم ییانعم طابترا ةرابرد -7

.دیبایب سرد نتم زا بسانم یتیب ،ریز ياههدورس زا کی ره موهفم يارب -8

»يدعس«     اهرد زا نتسُج تسا لقع طرشدسرب نامگیب دنچره قزر )فلا

یناوغرا تخرد مدید رحس )ب

:متفگ هتسهآ ناوغرا شوگ هب

یناج هتسخ ماب هب رس هدیشک

»يریشم نودیرف«      ینارگید رکف هک شوخ تراهب

»یماصتعا نیورپ«      ندوب جاتحم ،دوخ هب زج دیابنندومزآ راک رد هچ و راک رد هچ )پ

.دیسیونب ریز تیب زا ار دوخ تفایرد و كرد -9

»درک هدننیرفآ رب هیکت و دشدرک هدننیب ،هدید ار درم ،نیقی«

.دیسیونب ناور رثن هب ار مهدزناش تیب موهفم و ینعم -10

؟دنتسه یناسک هچ دامن »هابور« و »ریش« ،»یکین« رعش رد-11

.دینک صّخشم مهدزاود تیب ِمود عارصم رد ار هیبشت ناکرا-12

؟تسا هدروآ دیدپ ار »مات« ناسمه سانج ۀیارآ هنوگچ ،رعاش ،ریز تیب رد-13

»يدعس«     تسین گنچ رد لدو تسا گنچ رب شوگ منامز نیاک یهدیم مدنپ هک يا ،زادنا رگید ینامز اب

.دیسیونب ار اهنآ موهفم و دیبایب هیانک ود ،سرد نتم زا -14

.تسا كرد لباق نخس ةریجنز ای هلمجرد اهنت اههژاو یخرب يانعم -15

:ریز ياههویش زا هدافتسا اب

:هلمج رد اههژاو ندادرارق )فلا

.دوب كانبات هام-                .دوب ینالوط ،هام-

)بسانت و نّمضت ،داضت ،فدارت( ییانعم ياههطبار هب هّجوت )ب

.دیسیونب بسانم ۀلمج دنچ ،الاب شور ود کمک هب »دنت« و »تسد« ياههژاو يانعم تفایرد يارب نونکا ■

.دینک یسررب ریز ةدورسرد ار »دش« لعف یناعم -16

دش هنادکی رهوگ ام ناراب ةرطق تشگن عیاض هک رکش رحس و ماش ۀیرگ )فلا

»ظفاح«   دش هناناج رب ناج ،تفر رادلد رب لد تساشداپ هگراب نونک ،ظفاح لزنم )ب
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.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم -17

»بئاص«     بلط ناتسود زا هبرجت مسر هب یضرق / تسا تجاح زور لغد ِناتسود رایعم :فلا

»يولوم«   بیج ز یسوم رب تفات لد ۀنیآ ز / بیغ ّدحیب ِتروصیب ِتروص :ب

»يدحاو«    راد راع ،رخف نآ زا ،يراد گنن و مان رگ/دسر یتّمهنود تلیسو زا هک يرخف :پ

.دیهد حیضوت تسب یضاق سرد نتم و ریز تیب یموهفم تبسانم هرابرد-18

ار دوخ راک ازج زور هب نکفیم وش لد هدوسآ ،نک اجنیا دوخ باسح

)يزیربت بئاص(

؟تسا رادروخرب یقالخا ياهتلیضف مادک زا ،ریز ترابع ةدنیوگ-19

».تسین دنمتجاح تدایز چیه هب و تسا تیافک و تسا لالح ایند ِماطُح زا مراد هچ نآ«

:».داهنرد ملق ،طاشن هب ،یفاک ِریبد و گرزب ِدرم نیا« ترابع هب هجوت اب-20

؟تسا یسک هچ »درم نیا« زا دوصقم )فلا

؟تسانعم هچ هب »یفاک ریبد« )ب

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز ياهترابع موهفم و ینعم-21

».دینادرگب هماج و دمآ دورف همیخ هب هدمآ ناهج نآ زا ریما«

.دیسیونب ار نآ موهفم و دیبایب ار اه»زاجم« ،ریز ياهترابع رد-22

.دندوب هدز اهعارش و اههمیخ و دندمآ دورف بآ ِنارک هب )فلا

.هدرک هراپ و هتسکش ناتب و دشاب هدروایب ریشمش هب اههناختب زا وزغ هب دومحم ناطلس هک يرَز )ب

.دیبایب ار سرد نتم رثن ياهیگژیو زا هنومن ود-23

.دیسیونب و دیبایب لوهجم لعف زا ییاههنومن ،تسب یضاق سرد نتم زا-24

.دینک یسررب ریز ياهترابع رد ار ،بوجحم ةژاو ییانعم دربراک-25

. ....و اّبطا زا رگم ،نادرم زا تشگ بوجحم )فلا

.رود هب هانگ زا شلد و هدید و دوب بوجحم يدرم )ب

.دیسیونب و دیبایب سرد نتم زا ار ریز ياهلعف ییانعم لداعم-26

..................داد نامرف 

..................دش بسا راوس

..................دش دهاوخ هداد روضح هزاجا 

∙

∙

∙

.دیهد رارق یلاخ ياهاج رد و دینک باختنا بسانم ياههژاو ،»بسانت« ییانعم ۀطبار هب هّجوت اب ،سرد نتم زا-27

..................  ، ..................،شاتلیخ 

.................. ، ..................  ،تعقُر

∙

∙

)ابیز و تشز( .دیسیونب ار کنامک لخاد ياههژاو ییانعم ۀطبار-28

؟دراد دوجو ییانعم ۀطبار مادک هراتس و هام ةژاو ود نایم-29

بسانت )ت                    داضت )پ            نّمضت)ب                    فدارتم )فلا

.دنراد توافت مه اب  ..................  رظن زا ،دناهدش هتخاس »نتفرگ« ردصم زا هک ییاهلعف ،ریز ياههلمج رد-30

تفرگ دیشروخ )فلا

.تفرگ ملد ،درک بورغ هک دیشروخ )ب

.تفرگ میاپ تالضع ،ندیود ماگنه )پ

؟دراد طابترا ام رصع یگنهرف ۀلوقم مادک اب »ياج دیلقت هب درک وا یپ رد / ياپ شیوخ شور زا دیشک زاب« تیب-31

؟تسا هدوزفا ریز تایبا مود عارصم یبدا درکراک و ییابیز رب »كرتشم گنر« مادک-32

مامت لامج هب یکبک هردان )فلا

 هداتسیا ياپ یکی رب قیاقش )ب

ماف هزوریف ۀضور نآ دهاش 

هداب ماج دّرمز خاش رب وچ
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»تساهلام رتلالح و هدرک هراپ و هتخادگب و هتسکش نیّرز ناتب و تسا هدروآ ناتسودنه وزغ زا ام ردپ هک تساهرز« ترابع رد-33

؟تسا هدرک دیکات اهالط یگژیو مادکرب هدنسیون )فلا

؟تسیچ »هدرک هراپ« زا روظنم )ب

».دوب هدش غراف تاّمهم نیا زا ،نیشیپ زامن کیدزن ات ،داهن رد ملق طاشن هب ،یفاک ریبد و گرزب درم نیا« ترابع رد-34

؟هچ ینعی »داهن رد ملق طاشن هب« ترابع )فلا

؟تسیچ »نیشیپ زامن« يزورما لداعم )ب

.دیهد خساپ هدش حرطم تالاوس هب ترابع هب هّجوت اب-35

».تسین تسیابرد تخس ارم هک میوگن و داد مناوتن نیا باسح .تسا کیدزن تخس تمایق و تسین راک هب ارم هک مداد زاب و متفریذپ .تسا رخف تلص نیا«

؟تسیچ »تسارخف تلص نیا« ترابع موهفم )فلا

؟دنکیم عانتما رز نتفریذپ زا تسب یضاق ارچ قوف ترابع هب هّجوت اب )ب

؟هچ ینعی »تسین راک هب ارم« ترابع )پ

».متسین دنمتجاح تدایز زیچ چیه هب و تسا تیافکو تسا لالح ایند ماطح هیام كدنا زا مراد هچ نآ« ترابع رد-36

؟تسیچ »ایند ماطُح« زاروظنم )فلا

؟تسا رادروخرب یتلیضف هچ زا ،ترابع ةدنیوگ )ب

؟تسیچ »داد دیاب ارم تمایق هب نآ رامش« زا روظنم-37

».دوب هدش هابت و رت و دمآ دورف همیخ هب ،هدمآ ناهج نآ زا ریما« ترابع رد-38

؟هچ ینعی »ندمآ دورف« )فلا

؟دوب هنوگچ ریما تّیعضو )ب

؟دراد یموهفم هچ »موشن نیا يهدهع رد« يهلمج »موشن نیا يهدهع رد و مریذپن نیا نم« ترابع رد-39

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب ».دینادرگب هماج و دمآ دورف همیخ هب ،هدمآ ناهج نآ زا ریما« ترابع هب هّجوت اب-40

؟تسا ییانعم هچ هب »هدمآ ناهج نآ زا« )فلا

.دیسیونب ار »دینادرگب هماج« ینعم )ب

.دیهد خساپ تالاوس هب ».دنهد ناشیورد و ناقحتسم هب مرد رازه رازه ات داد لاثم و نینزغ هب دومرف اههمان ریما« ترابع هب هّجوت اب-41

؟تسا ییانعم هچ هب »داد لاثم« )فلا

.دیسیونب ار »رازه رازه« يزورما لداعم )ب

؟تسیچ ریز نتم رد هدش صخشم تمسق زا روظنم-42

».تسین تسیابرد تخس ارم هک میوگن و داد ناوتن نیا باسح تسا کیدزن تخس تمایق«

؟تسیچ »نیشیپ زامن« زا روظنم ریز ترابعرد-43

».دوب هدش غراف تامهم زا نیشیپ زامن کیدزن ات و داهن رد ملق طاشن هب یفاک ریبد و گرزب درم نیا و «

؟درادن دوجو یبدا يهیارآ مادک »دیشک یغار هب غاب زا دوخ تخردیزگ یغارف هک اجنآ زا یغاز« تیب رد-44

ییارآجاو )ت                 هیانک )پصقان سانج )ب                 مات سانج )فلا

؟دراد مان هچ یماج رثا نیرتروهشم-45

؟دراد طابترا ام رصع یگنهرف هلوقم مادک اب »دیشکیم یمقر وا ملق زودیشکیم یمدق وا مدق رب« تیب-46

.دیسیونب ار نآ فلتخم يانعم ؟دراد ماهیا يهژاو مادک ،ریز تیب رد-47

ماف هزوریف يهضور نآ دهاشمامت لامج هب یکبک هردان

؟دراد طابترا ام رصع یگنهرف يهلوقم مادک اب »ياج دیلقت هب درک وا یپ ردياپ شیوخ شور زا دیشک زاب« تیب-48

.دینک باختنا ار تسرد يهنیزگ ،ریز ياههلمج نیب زا-49

.تسا هتشون يدعس ناتسلگ زا دیلقت هب ار ناتسراهب یماج نامحّرلادبع )فلا

.تسا هتشون يدعس ناتسوب زا دیقلت هب ار ناتسراهب یماج نامحّرلادبع )ب
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؟تسیچ »هتخوماین کبک يورهر                       هتخوس دوخ یماخ زا تبقاع« تیب لّوا عارصم موهفم-50

؟دناهتفر راکهب یموهفم هچ نایب يارب مادک ره »هتخوس« و »یماخ« ریز تیب رد-51

»هتخوماین کبک يورهر هتخوس دوخ یماخ زا تبقاع«

دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو ییانعم لداعم ریز تایبا رد-52

ار دوخ راک ازج زور هب نکفیم وش لد هدوسآ ،نک اجنیا دوخ باسح )فلا

شیوخ راک زا هدز تمارغ دنام شیوخ راتفر و هر شمارف درک )ب

؟دراد طابترا ام رصع یگنهرف ياه هلوقم مادک اب کبک و غاز ناتساد مایپ-53

.دینک صخشم ار »رگید« ةژاو )هتسباو عون(يروتسد هاگیاج ،ریز تارابع زا کیره رد-54

.یمتخادنا رگید ناشوم يوس یقاب و یمدروخب یتسیاب هکنادنچ یتفر نوریب وا نوچ يدوب تصرف دّصرتم نم )فلا

.ناریم ار ناغرم :تفگ ار يوش و داهن باتفآ رد و )دنک تسوپ( درک هتخب ار دجنک نآ زور رگید )ب

؟دراد یموهفم هچ ریز تیب لّوا عارصم رد هتفر راک هب يهیانک-55

»ياج دیلقت هب درک وا یپ ردياپ شیوخ شور زا دیشک زاب«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-56

»درک هدننیرفآ رب هیکت و دش  درک هدننیب ،هدید ار درم نیقی«

.دیبایب ار لوعفم لّوا عارصم رد )فلا

.دیسیونب ار »دش« لعف يانعم )ب

.دیبایب ییانک ترابع کی مود عارصم رد )پ

؟تسیچ هب ارذگ و یئزج دنچ تیب ِلّوا لعف )ت

؟دراد مان هچ یماج رثا نیرتروهشم-57

.دیهد خساپ تالاوس هب ترابع هب هجوت اب-58

».درک وکین تخس نیا دنوادخ تفگ و درک اعد مدروآ رصنوب کیدزن هب و مدتسب هسیک نم«

؟تسا یسک هچ »نم« ریمض عجرم )فلا

؟تسیک »دنوادخ« زا روظنم )ب

.دیسیونب ار »تخس« ةژاو يانعم )پ

؟ تسیچ ریز تیب ییانک موهفم-59

دیشک یم یمقر وا ملق زو  دیشک یم یمدق وا مدق رب

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-60

.تسا کیدزن تخس تمایق و تسین راک هب ارم هک مداد زاب و متفریذپ .تسا رخف تلص نیا )فلا

.دینادرگ زاب ار ناشیا و تسیرگب و »دینت ود امش هک اگرزب امُک ّرَد ِهللا« :تفگ رصنوب )ب

.دیسیونب هنابّدؤم لکش هب ار ریز ي هلمج لعف-61

». متفگ امش هب ار دوخ ياه تبیغ ّتلع هتشذگ ي هتفه نم ،یمارگ داتسا«

.دیسیونب ار هدش صّخشم ةژاو يانعم ریز تارابع رد-62

.تسسگب تشوگ و تسوپ لاود کی هک نانچ ،دش راگفا تسار ياپ )فلا

.دنتفرب ناّرشبم و تشگ دّکومعیقوت هب و دمآ هتشبن همان )ب

.دینک ّبترم »یهلا تّیقاّزر ،يزاون ریقف ،ندوب جاتحم دوخ هب « میهافم ساسا رب ار ریز ياه تیب-63

شیوخ يوزارت رد دوب تیعس هک شیوخ يوزاب هب یناوت ات روخب )فلا

تس هداد تسیاب یم هچنآ سکره هب تس هداشگ ناسحا ۀتسبان رد )ب

ریگب متسد هک نگفیب ار دوخ هن ریپ شیورد تسد ناوج يا ریگب )ج
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؟ درادن دوجو یبدا ي هیارآ مادک  »دیشک یغار هب غاب زا دوخ تخر / دیزگ یغارف هک اج نآ زا یغاز« تیب رد-64

ییارآ جاو ) ت             هیانک ) پ            صقان سانج ) ب             مات سانج ) فلا

؟تسا هتشون باتک مادک زا دیلقت هب ار نآ ؟تسیچیماج نامحرلادبع رثا نیرتروهشم-65
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