


 ادبیات فارسی یازدهم فصل سوم تشریحی

.دیهد حیضوت رعاش ینامرآ يایند ةرابرد-1

.دینک یسررب ییاوآ ياههاگتسیا هب هّجوت و شناوخ رظن زا ار متشه و موس ياهتیب-2

.دیهد حیضوت سرد نتم و ریز ۀفیرش تایآ ییانعم طابترا ةرابرد-3

) ۀیآ ،هرقب ةروس(    .)تخومآ مدآ هب ار اهمان ۀمه( اهَّلُک ءامسَالا َمَدآ َمَّلَع و )فلا

و نیمز و اهنامسآ رب ار تناما ام( ًالوهجً امولظ َناک ُهَِّنا ُناسنِالا اََهلَمَح و اهنِم َنقَفَشا َو اَهنلِمَحی نا َنَیَباَف ِلِابِجلا َو ِضرالا و ِتاوامسلا َیلَع ۀنامَالا انضَرَع ّانا )ب

نادان و رگمتس وا هک یتسرد هب .دیشک شود رب ار نآ ،ناسنا و دندوب كانساره نآ زا و دندرک يراددوخ نآ لمح و نتفریذپ زا ،سپ ،میدرک هضرع اههوک

) يهیآ ،بازحا يهروس(   ) .دوب
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؟دراد یموهفم بسانت سرد نتم زا تمسق مادک اب ،تیب ره-4

نم ریذپلد همه دش وت زاین و زان )فلا

قشع رارسا مرحم شناج تسین )ب

نیبم رهاظ ،رسپ يا ،نآرق ز وت )پ

يوزنم نیسح     نم ریزگان یتسه ،دش ریذپلد وت ز ات

ینامرک يوجاوخ    تسین هناناج مغ ،ناج رد ار هک ره

يولوم              نیط ریغ دنیبن ار مدآ ،وید

؟تسیچ هدشصّخشم ياهتمسق زا دوصقم ،ریز ياهترابع رد-5

.دینیبب نوملقوب ياهشقن ،هنیآ نیا رد امش )فلا

.دندرکیم هیبعت وا داهن رد ،يرهوگ ،بیغ نیازخ زا ،هظحل ره )ب

.تفگیم ورف هکیالم ّرس هب تّیبوبر تمکح )پ

.دیسیونب و دیبایب ییانک لداعم ،سرد نتم زا ،ریز موهفم ره يارب-6

..................)نتفریذپن(ندشن میلست 

..................ندش لّسوتم

..................نتشاد باتش  

∙

∙

∙

.دییامن یسررب ار نآ و دینک صّخشم ار »هراعتسا« ،ریز تیبرد-7

»دش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی دندز حور گر رب قشع رتشن رس«

.دینک یسررب ،یبدا ياههیارآ دید زا ار ریز ترابع-8

».درک لد ،لِگ زا لِگ رد تردق دی هب و درک لِگ ار كاخ و دیراب مدآ كاخ رب تّبحم ناراب ،مرک ربا زا ،سپ«

:میسانشب رتهب یسراف تاملک رد ار هزمه هاگیاج و اهلکش ،ریز لودج هب هّجوت و تّقد اب-9

ئؤأآءاهزمه لکش

ینایاپ و ینایمینایاپ و ینایمینایاپ و ینایمینایم و يزاغآینایاپيزاغآهزمه ياج

ئلألتم ،تئیهّفلؤم ،ایؤرأدبم ،تفأرآوب رام ،نآلا ،ناسآءیش ،ءزجترجا ،هدارا ،ربالاثم

.دیسیونب و دیروایب بسانم ةژاو شش ،هزمه فلتخم ياهلکش دربراک يارب نونکا  □

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم-10

هنمد و هلیلک          .تفای ناوتن تلزنم نیا ،دشابن قداص یتبغر ،بدا و لضف لیصحت رد ات 

ظفاح      تسا تجاح هچ اّنمت ،میرک ترضح رد  / تسین لاؤس نابز و میتجاح بابرا

يدعس       تساوخ ّتلذم زا هب ییاونیب  /  تساک میوربآ و دوزفا منان 

∙

∙

∙

.دینک هسیاقم اهنآ يزاسهراچ و نونجم ناشیوخ ِشرگن اب ار ریز تیب موهفم-11

»ینمهب یلعدّمحم« ار اههلأسم دنکب لح لد هک راذگب شیدنیم لقع زا نم ِقشع يا مه رابکی
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.دیهد هئارا نونجم ردپ يرکف ریس زا یلیلحت ،ریز ياهتیب هب هّجوتاب و سرد يانبم رب-12

دوب ناراکیب راک ،يزابقشع

قشع نارامعم هک رذگب لد ریمعت رس زا

»یلو هللاتمعن« ؟راک هچ ناراکیب راک اب شلقاع

»لدیب« دنتخیر ناریو ،هناریو نیا گنر ،لوا زور

؟تسا زراب »نونجم« ياهیگژیو مادک ،مهدزون و مهدزناش ياهتیب رد-13

ییادج نک قشع ز دنیوگ

مناسر یتیاغ هب قشع زک

ییانشآ قیرط تسین نیا

منامن نم هچرگا َدنام واک

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب موهفم و ینعم-14

تسوا نامسآ و نیمز بارحمتسوا ناهج ۀلمج هگتجاح

؟تسا هتفرگ هرهب هیانک قلخ يارب هیبشت زا هنوگچ ،رعاش ،ریز تیب رد-15

شوگ رد هقلح داهن هبعک نوچشوجرپ هنیس ،هبعک يوس دمآ

.دینک یسررب یبدا ياههیارآ دربراک رظن زا ار ریز ياهتیب زا کیره-16

ریگناهج نآ قشع تیار نوچ

تخب وا راک ز لد هتشادرب

ریگنامسآ یلیل هم نوچ دش

تخس وا راک هب ردپ دنامرد

.دیسیونب ار نآ لیلد نیرتمهم ؛دنریگیم هرهب »يونثم« بلاق زاً ابلاغ ،یناتساد ياههموظنم ندورس رد ،نارعاش-17

.دینک ّبترم رایعم نابز قبط ار ریز تیب يازجا-18

»رد نیا ددرگ هداشگ هبعک زکرس کی قاّفتا هب دنتفگ«

؟دنادیم هچ ار ناطیش ندوب دودرم تلع هدنسیون ؛تسا )یهلا هاگراب زا هدشهدنار =( میجر ،ناطیش-19

؟تسا يزیچ هچ لوصحم لد ،هدمآ سرد نتم رد هک ...دش لگ مدآ كاخ »قشع منبش زا« یعابر هب هّجوت اب-20

؟تسا يزیچهچ لوصحم »لد« ریز یعابر هب هجوتاب-21

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص دش لِگ مدآ كاخ قشع منبش زا«

»دش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی دندز حور ِگر رب قشع ِرتشنرس

.دینک بترم رایعم نابز قباطم ار ریز ياهعارصم زا کیره-22

تخس وا راک هب ردپ دنامرد )فلا

تخب وا راک ز لد هتشادرب )ب

شیوخ يدنوادخ هب نآ ِيرادهنازخ و دوب هتشاد ناهنپ نانزاخ رظن زا ار نآ هک بیغ ۀنازخ رد دوب يرهوگ ،دیسر لامک نیا هب لد راک نوچ« ترابع رد-23

».دوب قیال مدآ ِلد ارنآ یگنازخ ،هتفاین رهوگ نآ يرادهنازخ و یگنازخ قاقحتسا سکچیه ،هتشاد هضرع توکلم و کلُم َرب ارنآ ،هدرک

؟تسیچ »رهوگ« زا دوصقم )فلا

؟دنتسه یناسک هچ »نانزاخ« )ب

.دیسیونب ار »توکلم و کلُم« يزاجم ینعم )ج

؛دیهد خساپ تسا هدش حرطم ریز ترابع زا هک یتالاؤس هب-24

هناقشاع و هنادرم تناما راب ات دراد لامک هب تفرعم و ملع مه و دراد لامک هب یگدنب و تبحم مه هک ینامسج و یناحور ملاع ود ره زا تسیاب یم يا هعومجم

».دشک ناج تفس رد

؟دشک ناج شود رب هناقشاع و هنادرم ار تناما راب دناوت یم ناسنا هنوگچ – فلا

؟تسا يداعبا هچ ياراد  »ناسنا« ترابع هب هجوت اب – ب

؟تسا وگیسراپ رعاش مادک ةدورس »نم ریزگان یتسه ،دش ریذپلد وت ز ات               نم ریذپلد همه ،دش وت زاین و زان« تیب-25

يوزنم نیسح )ب        ینامرک يوجاوخ )فلا

.دیبایب ار ریز تایبا كرتشم موهفم-26

ام میاهتسج ،دوشنیم تفای دنتفگ )فلا

تسد هب دیآیمن یکاخ ملاع رد یمدآ )ب

»تسوزرآ منآ دوشنیم تفای هک نآ «:تفگ

یمدآ ون ز و تخاس دیابب رگید یملاع
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؟تسیچ ریز تیب اب »تسوزرآ مناسنا و ملولم دد و وید زک        رهش درگ تشگ یمه غارچ اب خیش يد« كرتشم موهفم-27

»دنراوید شقن کلم نیا رد هک یمدآ سبدنراد یتّیمدآ دنروناج هچ ره هن«

؟دراد حیملت  »ُریبَخلا ُفیطلا وه و َراصبَالا ُکردی وه و ُراصبَالا ُهکرُدتال«  ماعنا ةروس  ۀیآ هب ریز تایبا زا کی مادک-28

نیب اراکشآ ناد ناهن يا )فلا

ینعم مه و تسا تروص مه قشع )ب

نیقی هب ام دیما یناسر وت

تسا قشع ناهن مه و اراکشآ

103

.دیبایب ار حیملت و داضت ياههیارآ ریز تیب رد-29

»تسوزرآ مناسنا و ملولم دد و وید زکرهش درگ تشگ یمه غارچ اب خیش يد«

.دیبایب ار »ریظن تاعارم و هراعتسا ،هیانک« ياههیارآ ریز تیب رد-30

»تسوزرآ منابات عشعشم ةرهچ ناکربا ز یمد آ نورب ،نسح باتفآ يا«

.دیبایب حیملت کی و یهیبشت ۀفاضا ود ریز ترابع رد-31

رهوگ نآ يرادهنازخ و یگنازخ قاقحتسا سک چیه ،هتشاد هضرع توکلم و کلُم رب و دندوب هدرک هیبعت تناما فدص رد هک دوب تّبحم رهوگ ؟دوب هچ نآ«

»هتفاین

.دیهد خساپ تالاؤس هب »نیط ریغ دنیبن ار مدآ ،وید    نیبم رهاظ رسپ يا ،نآرق ز وت« تیب هب هّجوت اب-32

.دیبایب ار حیملت )فلا

؟دراد دوجو هراعتسا دنچ تیب رد )ب

؟دنراد داضت ۀیارآ ییاههژاو هچ )ج

.دیبایب ار هدشرکذ ياههیارآ ریز نتم رد-33

».تسوا ّقح تّبحم ۀجیتن ،قشع .درک لد لِگ زا لِگ رد تردق دی هب و درک لِگ ار كاخ و دیراب مدآ كاخ رب تّبحم ناراب ،مرک ربا زا ،سپ«

ناسمهان سانج )فلا

یهیبشت ۀفاضا )ب

عجس )ج

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-34

.درک ئلألتم ار شرهاظ و دومن رومأم ار لد ترامع رهوگ نیا هک اّقح و یهلا نوچیب لامج زا دوب يرهوگ الاو تّبحم ،دیسر لامک نیدب تقلخ راک نوچ«

.تشاد ار تیانعیب كاخ نامه ردق و دوب هداهن فئاط و هکم نایم يدامتم نایلاس هب مدآ بلاق هنرگو

؟تسا هدش نیمضت »ص« ةروس  ۀیآ زا یشخب ترابع زا کی مادک رد-35

»نیط نمً ارشب ٌقلاخ ّینإ«  تفگ ،دیسر مدآ تقلخ هب راک نوچ )فلا

»نومَلَعت الام ُمَلَْعا ّینإ«  تفگیم ورف هکئالم ِّرِس هب )ب

71

.دینک صخشم ار هبهّبشم و هّبشم و دیبایب ار »یهیبشت ۀفاضا« ریز تارابع و تایبا رد-36

.درک مهاوخ هیبعت تفرعم جنگ ورد هک ،هطساویب مزاسیم دوخ يدوخ هب ار نیا )فلا

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص دش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا )ب

.دینک صّخشم ار هزمه عون ریز ياههژاو رد-37

» تئیه – داؤف – أدبم – لّمأت – لالدتسا – ءوس – یلآل«

.دینک صّخشم ار هزمه عون ریز ياههژاو رد-38

»ءزج – ئلألتم – تسناؤم – تفلا – أشنم – تآرم«

.دینک صخشم ار هزمه عون ریز ياههژاو رد-39

» ذخأ – ؤلؤل – لئاس – اسؤر – تفأر – ءام«

.دینک صّخشم ار هزمه عون ریز ياههژاو رد-40

»ءیش – نیئتورپ – ؤلألت – أجلم – آهتناپ - جارختسا«
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.دینک حیحصت ار ییالما یتسردان-41

– مولعمان و هبتشم – تادوجوم فانصا – نابات و عشعشم – رارصا مرحم – بّجعت و رّیحت – تّیهولا فاطلا – لاؤس و تساوخ – ماقم و تلزنم – دبا و لزع

بعس و لهس – كاخ هضبق کی

.دینک حیحصت ار ییالما یتسردان-42

تّزع و ّتلذم – هنوگژاو و سوکعم – ندیخرچ و فاوت – هکئالم تمکح – ینابرهم و تفأر – لوهج و مولظ – يدبا طایح – نیازخ سیافن – رابجا و هارکا

تبقر و عوط – یلالجلاوذ و تّزع – ندش لسّوتم –

.دینک حیحصت ار ییالما یتسردان-43

– لیلذ كاخ – لیئارزع و لیئاکیم – برغ تقاط – قشع ندوب یلزا – تیانع رظن – تّبحم ناراب – داعم و أدبم – رومعم و روذعم – نوملقوب ياهشقن

مدآ بلاغ - قشع رتشنرس – قهتسم و قیال – رهاق و روهقم – قشع ندمآ هبساود

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-44

»تسوزرآ مناوارف دنق هک بل ياشگبتسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر يامنب«

.دینک ینعم ار ریز تیب-45

»تسوزرآ منابات عشعشم ةرهچ ناکربا ز یمد ،آ نورب ،نسح باتفآ يا«

.دینادرگرب ناور یسراف هب ار ریز تیب-46

»تسوزرآ »مناجنرم شیب« هک تنتفگ نآ»ورب ،ارم ناجنرم شیب« زان ز یتفگ«

.دینک انعم ار ریز تیب-47

»تسوزرآ مناتسد متسر و ادخ ریشتفرگ ملد رصانعتسس ناهرمه نیز«

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب-48

»تسوزرآ مناسنا و ملولم دد و وید زکرهش درگ تشگ یمه غارچ اب خیش يد«

.دینک انعم ار ریز تیب-49

»تسوزرآ منآ دوشنیم تفای هک نآ تفگام میاهتسج دوشنیم تفای دنتفگ«

؟دننکیم هراشا »ناسنا لد يالاو ماقم« هب ریز تارابع زا کی مادک-50

.دزیوآ شنماد رد تسد رازه هب وا ،دزیرگب وزا دهاوخ قوشعم رگا ؛ددرگ سوکعم قشع ،اجنیا )فلا

.دوب دناوت عضوم نیا رد ،دوب دهاوخ يراک و رس ،بلاق نیا اب ار یلاعت قح رگا و تساج نیا لکشم راک ،دوب لهس ،مدید هچره :تفگ دوخ اب سیلبا )ب

؟تسیچ »دش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی    دندز حور گر رب قشع رتشن رس« تیب ّیلک موهفم-51

.تسا هدش هدیرفآ لد ،ناسنا حور زا )فلا

.تسا هدش هدیمد ناسنا حور رد هک تسا یقشع لصاح لد )ب

.دینک انعم ار هدشصّخشم ياههژاو-52

.داهنن نایم رد يرگید اب رس نیا و دناوخن وا ياج هب ار يرگید ،انَغ ترضح ،همه نیا اب و )فلا

.درکیم فاوط وا درگ يراب کی سیبلت رپ سیلبا )ب

.دینادرگرب ناور رثن هب ار ریز تیب-53

»دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص دش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا«

.دینک ینعم ار ریز تیب-54

»مرآ نوریب هتخوس یلد ،گنس زا مرامگب ،رب گنس هب يرظن نم رگ«

؟دوشیم تفایرد ترابع مادک زا »دنوادخ طسوت ناسنا ۀطساویب شنیرفآ« موهفم-55

»نیط نِمً ارَشب ُقلاخ ّیِنا«  تفگ ،دیسر مدآ تقلخ هب راک نوچ )فلا

.دیرگن لد رد ،دیرگنم لِگ رد امش :تفگیم هکیالم اب تمکح و دادیم شرورپ تیاغ رظن هب ار نآ و )ب

.دیزاسب »داضتم« ریز ياههژاو زا کی ره يارب-56

ّتلذ – لهس – زان – ناهنپ
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:ریز نتم هب هّجوت اب-57

رایسب رطخ ار تبرق هک ،مدرک رایتخا دُعب تیاهن نم ؛مراین نآ بات و مرادن برُق تقاط نم هک ربم ارم هک قح یلالجلاوذ و تّزع هب هک دادرب دنگوس كاخ«

»تسا

؟دنکیم زیهرپ یهلا هاگرد هب برق و ندش کیدزن زا كاخ ارچ )فلا

.دیبایب ار صیخشت ۀیارآ )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-58

»نومَلَعتالام ُملَعا ّینا«  :تفگیم ورف هکیالم ِّرِس هب تیبوبرتمکح و تیهولا فاطلا )فلا

.درک راک رب ماقم ره رد نوگانوگ طیاسو ،دیرفآیم تادوجوم فانصا نوچ یلاعت قح )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ةژاو ینعم-59

»؟ياهتخاس وت همه هن« :دنتفگ ؛دش هبتشم ار یعمج )فلا

؟تسا شیپ رد دبا ات لزا زا اهراک هچ ،كاخ یتشم نیا اب ام هک دینادیم هچ امش )ب

.درک مهاوخ هیبعت تفرعم جنگ وا رد هک هطساویب مزاسیم دوخ يدوخ هب ار نیا هک تسه رگید یصاصتخا اجنیا تفگ )ج

.دیسیونب ار هدشصخشم ةژاو يانعم ریز تارابع زا کی ره رد-60

.دنکیم زان نیدنچ كاخ و دنناوخیم زازعا نیدنچ هب تّزع ترضح زا ار لیلذ كاخ )فلا

.ربم ارم هک قح یلالجلاوذ و تّزع هب دادرب دنگوس كاخ )ب

.دندرک نیفد ،لگ و بآ رد هلمج ،دوب بیغ نیازخ سیافن زا هچ ره نینچمه )ج

.دیسیونب ار ریز ياههژاو زا کی ره رّسکم عمج-61

»تعنص – رهاظ – مجن – رِس – هنازخ – بیجع – شقن – تفآ«

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو ینعم ریز تایبا زا کی ره رد-62

تفرگ ملد رصانع تسس ناهرمه نیز )فلا

نیبمرهاظ ،رسپ يا ،نآرق ز وت )ب

تسوزرآ مناتسد متسر و ادخ ریش

نیط ریغ دننیب ار مدآ ،وید

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو ینعم ریز تایبا زا کیره رد-63

دندز حور گر رب قشع رتشن رس )فلا

ربا ز یمد آ نورب ،نسُح باتفآ يا )ب

دش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی

تسوزرآ منابات عشعشم ةرهچ ناک

.دیهد خساپ تسا هدش حرطم ریز ترابع زا سپ هک یتالاوس هب-64

هناقشاع و هنادرم تناما راب ات دراد لامک هب تفرعم و ملع مه و دراد لامک هب یگدنب و تّبحم مه هک ینامسج و یناحور ملاع ود ره زا تسیابیم ياهعومجم«

».دشک ناج تفس رد

؟دشک ناج شود رب هناقشاع و هنادرم ار تناما راب دناوتیم ناسنا هنوگچ )فلا

؟تسا يداعبا هچ ياراد »ناسنا« ،ترابع هب هجوت اب )ب

زا دوصقم »دینیبب نوملقوب ياهشقن هنیآ نیا رد امش ات ،میامنب تردق يراکتسد كاخ تشم کی نیا رب نم ات دینک ربص دنچ یکزور« ترابع رد-65

؟تسیچ »نوملقوب ياهشقن« و »هنیآ«

.دیسیونب ار ریز تیب لّوا عارصم ّیلک موهفم-66

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص دش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا
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