


ادبیات فارسی یازدهم فصل ششم تشریحی

.دینک هسیاقم سرد اب اوتحم ظاحل هب ،تسا هدش باختنا يولوم يونثم زا هک ار ریز ناتساد-1

لمع صالخا زومآ یلع زا

تفای تسد یناولهپ رب ازع رد

یلع يور رد تخادنا ودخ وا

یلع نآ ریشمش تخادنا نامز رد

لمع نیز زرابم نآ ناریح تشگ

یتشارفا زیت غیت نم رب تفگ

منزیم قح یپ زا غیت نم :تفگ

اوه ریش متسین مّقح ریش

لغد زا هّزنم ناد ار قح ریش

تفاتش و دروآرب يریشمش دوز

یلو ره و یبن ره راختفا

یلهاک شیازغ ردنا وا درک

لحمیب تمحر و وفع ندومن زو

؟یتشاذگب ارم يدنکفا هچ زا

منت رومأم هن مّقح ةدنب

اوگ دشاب نم نید رب نم لعف

؟تسا همانهاش رد كاّحض تّیصخش يارب یبسانم لداعم ،رعش نیا ةژاو مادک-2

:دیهد حیضوت هدورس نیا گنهآ و نحل ةرابرد-3

.دیسیونب ار ریز تایبا مایپ-4

غیت ،مصخ رب دنار ادخ ریش وچ

گنر دنه رد رفک خر زا دیرپ

غیرد تسد ود ناطیش تفوک رس هب

گنرف رد اههناختب دندیپت

.دیسیونب ناور رثن هب ار مشش تیب موهفم و ینعم-5

.دینک یسررب هسامح یلصا ياههنیمز هب هجوت اب ار »يردیح ۀلمح« رعش-6

.دیسیونب ار ریز ياههیانک موهفم-7

)  ..................  (ندییاخ نادند هب نادند 

) .................. (نتخاب گنر

■
■
.دیسیونب ار اهنآ موهفم و دیبایب »هراعتسا« هنومن ود ،سرد نتم رد-8

؟تسا همانهاش رد كاّحض تیصخش يارب یبسانم لداعم »نطو« رعش  ةژاو مادک-9

.دیهد حیضوت هدورس گنهآ و نحل ةرابرد-10

.دیبایب سرد نتم زا ار ریز ياههژاو ییانعم لداعم-11

) .................. (:بسا 

) .................. (:هزاجا

) .................. (:ریش 

■

■

■

.دینک لیلحت ار اهنآ تّیصخش ؟دندوب یناسک هچ ،»وید نادرمیاپ« ،سرد نتم هب هجوت اب-12

؟تسا هدوب هچ كاّحض هیلع مایق رد نودیرف ةزیگنا-13

؟تسناد ناوتیم ییاهتلصخ هچ رهظم ،دندییور كاّحض شود رب هک ار ینارام-14

.دیسیونب ناور رثن هب ار متفه و تسیب تیب موهفم و ینعم-15

؟تسا هتفر راک هب نیدامن موهفم مادک رد ،»نایواک شفرد« ،ریز تیب رد-16

»ییانس«         ینیب نایواک شفرد يرآ يور هک بناج ره هب      سپ ناز ات ،شاب نادیم هب نودیرفا وچ ،تعاس کی وت

؟تسیچ زا زاجم ،هدشصخشم ياههژاو زا کیره-17

هاش هاگرد ز دش نورب هواک وچ

ياپ تشپ نارگنهاک ،مرچ نآ زا

هاگرازاب تشگ نمجنا وا رب

يارد مخز ماگنه دنشوپب
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ادبیات حماسى



.دینک یسررب یبدا ياههیارآ رظن زا ار سرد مجنپ تیب-18

.دینک باختنا سرد نتم زا ياهنومن ،یسامح رعش ياهیگژیو زا کی ره يارب-19

ّیلم ۀنیمز 

ینامرهق ۀنیمز

∙

∙

؟دناهدش هناگراهچ ياهتّیعضو مادک لومشم ،ریز ياههژاو زا کی ره-20

) .................. (:شریذپ

) .................. (:رافوس

) .................. (:باکر

) .................. (:خوش

■

■

■

■

؟تسا هتفر راک هب ییانعم هچ رد »رگ« ۀملک ،ریز تیب رد-21

يرواد ناتساد نیدب دیابب يرکیپاهدژا رگ و یهاش وت

؟تسا هتفر راک هب ییانعم هچ رد ،ریز ياههژاو زا کی ره ،سرد نتم رد-22

) .................. (رنه

) .................. (رضحم

) .................. (يارد

) .................. (لزنم

■

■

■

■

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تایبا رد-23

تسوت كالفا رد تّزع جوا ارم )فلا

تسا نهیم نمشد يدب زک یسک )ب

تسا یگنازرفشیک نطو زا عافد )ج

تسوت كاخ ایمیک نم نامشچ هب

تسا نمیرها زا رتدب هک ،نادزی هب

تسا یگنادرم مسر ناج ز نتشذگ

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-24

»نید هاش ار ریشمش تخادنیبنیرفآناهج يادخ مان هب«

؟تسانعم هچ هب »تخادنیب« ةژاو )فلا

؟تسا یسکهچ »نید هاش« زا روظنم )ب

؟دراد دوجو »یفاضا بیکرت« دنچ و »یفصو بیکرت« دنچ )ج

.دیبایب ار »سانج و هیانک ،قارغا« ياههیارآ ریز تیب رد-25

»مشچ رهز زا شراک هتخاس دش هک مشخ ز نمشد يور رب دید نانچ«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-26

»نید نادرم يور رب درک هگن نیرفآناهج يادخ بیبح«

؟تسا یسک هچ »بیبح« زا روظنم )فلا

؟دراد هلمج دنچ تیب )ب

.دیبایب ار فورح ۀمغن )ج
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.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تایبا هب هّجوت اب-27

مروآمان و ناریا روپ منم«

نطو يادف ار دوخ ناج منک

مرهوگ دوب ناریش يورین ز

»نم نامیپ تسا نینچ وا اب هک

؟تسا هتسب نطو اب ینامیپ هچ رعاش )فلا

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم )ب

؟تسیک مود تیب رد »وا« ریمض عجرم )ج

.دینک انعم ار ریز تیب مود عارصم-28

»یتشاذگب ارم يدنکفا هچ زا یتشارفا زیت غیت نم رب :تفگ«

.دیسیونب ریز تیب مایپ-29

»اوگ دشاب نم نید رب نم لعف اوه ریش متسین مّقح ریش«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-30

»لیئربج وا تسد رب هسوب دزب    لیفهدنژ نآ كاخ رد دیتلغ وچ«

؟تسا یسک هچ »لیفهدنژ« زا روظنم )فلا

؟دسوبیم ار )ع( نینمؤملاریما تسد لیئربج ارچ )ب

.دیبایب ار »سانج و صیخشت ،هیانک ،زاجم« ياههیارآ ریز تیب رد-31

»گنرف رد اههناختب دندیپت گنر دنه رد رفک خر زا دیرپ«

؟دنراد یلمعلاسکع هچ »رفک« و »ناطیش« ،دروآیمرد ياپ زا ار دودبع نب ورمع ،)ع( یلع ترضح یتقو »يدهشم لذاب« هاگدید زا-32

.دیهد خساپ تالاؤس هب تیب هب هّجوت اب-33

»غیرد تسد ود ناطیش تفوک رس هب غیت مصخ رب دنار ادخ ریش وچ«

؟دراد لوعفم دنچ تیب )فلا

؟دراد دوجو »یفاضا بیکرت« دنچ )ب

.دینک انعم ار ریز ییانک تارابع-34

..................:ندرشف اپ )فلا

..................:نتفوکرس رب تسد )ب

..................:ندیرپ خر زا گنر )ج

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-35

»یلع قح تردق می گنهن    یبن یّصورفنضغ عاجش«

؟تسا هدش كورتم ناگژاو تسرهف زا هژاو مادک مود عارصم رد )فلا

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم )ب

.دیبایب هراعتسا کی لّوا عارصم رد )ج

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-36

»اپ درشفیب ندیرب رس یپ    اشگربیخ تسد سپ تخارفارب«

؟تسا هدرک هراشا یخیرات ۀعقاو مادک هب رعاش )فلا

.دیسیونب ار هدش صّخشم ةژاو يانعم )ب
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.دینک انعم ار هدشصّخشم ياههژاو ریز ياهتیب رد-37

كاچكاچ ابق و تخلتخل هرز )فلا

برض بادآ رد رهام ود نآ نینچ )ب

كاخ و درگ زا رپ نادرم يور و رس

برح داتفه دندومن در مه ز

؟تسیچ ریز تیب ّیلک موهفم-38

»برح داتفه دندومن در مه زبرض بادآ رد رهام ود نآ نینچ«

گنج و يریگرد تّدش )ب            دربن ندوب دننامیب )فلا

؟دنکیم فیصوت ار يزیچ هچ ریز تیب موهفم-39

»دیدپان رظن زا دش ود ره نتدیمد رب هگمزر نآ زا درگ سب ز«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-40

»نامز و نیمز دشاب هدید مک هکنانچ یهاگدروآ دنداهن«

؟دناهتفر راک هب زاجم يانعم رد اههژاو مادک )فلا

؟دزادرپیم یعوضوم هچ فیصوت هب تیب موهفم )ب

.دیبایب ار ناسمهان سانج )ج

.دیسیونب ار اهنآ حیحص لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز تاملک هورگ رد-41

ورمع – نمشد و مصخ – ابا و عانتما – كاپ و هّزنم – رومعم و هدنب – یهابت و لغد – مچرپ و ملع – يروتسد و تصخر – گنج و برح – هدنشخب و لزاب«

»دودبع نب

.دیسیونب ار ریز ياههژاو يانعممه و لداعم-42

»گنج – دشاب هطقن وا ياضعا رب هک یبسا – ناهدبآ – زاب ولج ۀماج یعون – ایرد – دهدیم رییغت ار ماسجا تّیهام هک ياهّدام – بهذم«

.دینک لصو مود نوتس رد اهنآ لداعم هب ار لّوا نوتس تاملک-43

بیعیب

رادتسود

ندرک دنلب

لذاب

نتفوک

رکم

برض

لغد

یتخس

نتخارفارب

بیبح

هّزنم

.دیهد طبر مود نوتس رد نآ لداعم هب ار لّوا نوتس تاملک-44

زاوآ

بیهم

سرت

رسپ

ریش

هاگدربن

هدنژ

مهس

روپ

هاگدروآ

نحل

رفنضغ

.دینک ّبترم »يریگرد تّدش – دربن رد يراشفاپ – تردق نزاوت« میهافم ساسارب ار ریز تایبا-45

گنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف )فلا

نیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب )ب

وزرآ دهاش خر دومنن وچ )ج

گنلپ و ریش گنج نیگمهس دوب

نیک نادند هب نادند دییاخب

وس ود زا اب دندرک هلمح مه هب
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.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز ياهعارصم رد-46

گنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف )فلا

نیک نادند هب نادند دییاخب )ب

وزرآ دهاش خر دومنن وچ )ج

؟تسا تسردان ریز تایبا زا کی مادک ۀیفاق-47

هلا ریش دروآ رس رب رپس )فلا

ادخ ریش و نید يوزاب زج هب )ب

اهدژا نآ ریشمش درک ملع

اهدژا نآ مزر بلاط دش هک

.دینک باختنا ار ییالما ةژاو تسرد لکش ریز تایبا رد-48

هلا ریش دروآ رس رب رپس )فلا

دربن رهپس نآ )ورمع – رمع( هاگان هک )ب

برض بادآ رد رهام ود نآ نینچ )ج

اهدژا نآ ریشمش درک )ملا – ملع(

درگ دناشفارب شربا تخیگنارب

)بره – برح( داتفه دندومن در مه ز

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-49

»اهدژا نآ ریشمش َملَعهلا ریش دروآ رس رب رپس«

.دیبایب ییانک ترابع کی )فلا

.دیبایب هراعتسا ود )ب

؟دنکیم هراشا زرابم ود ییورایور هب تیب مادک-50

كاچكاچ ابق و تخلتخل هرز )فلا

ور درک نایژ ربژه يوس هب )ب

كاخ و درگ زا رپ نادرم يور و رس

وجگنج هش دمآرب ششیپ هب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز تیب رد-51

»مه يور رب دنتسب حلصردمه يوس لد نیک زا دندیود«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-52

»دیدن اّما يروتسد تساوخ وزادیود تصخر رهب یفطصم رب«

.دیبایب ار يزیمآسح )فلا

؟تسیچ »يروتسد« زا روظنم )ب

؟تسا هدش ییانعم لّوحت راچد نامز رذگ رد هژاو مادک )ج

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-53

»اهدژا نآ مزر بلاط دش هک    ادخ ریش و نید يوزاب زج هب«

؟تسیک »ادخ ریش« و »نید يوزاب« زا روظنم )فلا

.دیبایب هراعتسا کی مود عارصم رد )ب

.دینک ّبترم ار نآ ندوب یغالب تروص رد ؟یغالب ای تسا يداع ریز تیب نایب ةویش-54

»وا مزر سوه ار سکچیه دشن ورف نابیرگ رد رس هدرب همه«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-55

»تساوخ مزرمه و داتساب هگنآ سپ تسار درک سفن و تشد هب دمایب«

؟تسیچ تیب ّیلک موهفم )فلا

.دیبایب ییانک ترابع کی )ب
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.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-56

»تشگ دالوف هوک هگمزر همه تشد هب دمآ هوک نینهآ نآ وچ«

؟تسا یسک هچ »هوک نینهآ« زا روظنم )فلا

؟تسا هدرک هیبشت دالوف هوک هب گنج نادیم رعاش ارچ )ب

؟تسیچ ریز تیب ّیلک موهفم-57

»رمک ددنب هک لّوا هنیک رب هک    رظنهدوشگ نادیم ناریلد«

گنج زاغآ زا ندیسرت )فلا

گنج ندرک زاغآ يارب راظتنا )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-58

.دندرب جّرفت هب ارم و دندرک حاحلا نارای يزور )فلا

.دمآرب ریفن فرط ره زا )ب

.تسین راگزور ترسح زج ،دّرجم دادعتسا )ج

.دیسیونب ار ریز تایبا زا کی ره ّیلک موهفم-59

يداشگب تسد نوچ ناناوج اب )فلا

راک ملع يرادن نوچ ،يراد روز )ب

یتسبرب ریپ نودرگ ياپ

ندز یناسآ هب ناوتن نآ فال

؟تسا هداتفا قاّفتا ینابز تیعضو مادک هدشصّخشم ياههژاو يارب ریز ياهعارصم رد-60

وغ تساخرب و اجنآ شندیدب )فلا

يور داهنب خاک يوس رکشل ز )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ةژاو يانعم ریز تایبا رد-61

وغ تساخرب و اج نآ شندیدبون رالاس هاگرد هب دمایب
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