


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هشتم تشریحی

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ،ریز هلمج هب هّجوت اب-1

»دندوب رگهولج بش ِنامسآ رد هدنشخرد ِناگراتس ،هاگماش«

؟دیسیونب ار نآ و دینک ادیپ یمسا هورگ کی )فلا

؟دیسیونب ار نآ و دینک ادیپ يدیق هورگ کی )ب

.دیبایب سرد نتم زا ياهنومن ،ریز ياهلعف زا کی ره يارب-2

.................:يرابخا عراضم

..................:یلقن یضام

..................:یمازتلا عراضم 

■
■
■

.دیسیونب ار »نتسَر« ِعراضم نب و یضام نب-3

.دینک صّخشم سرد نتم رد »صیخشت« ۀیارآ هنومن ود-4

.دینک صّخشم سرد موس دنب رد ار )طبر ،فطع( »واو« عون-5

.دیبایب ار »هیبشت و بسانت« ياههیارآ ریز ترابع رد-6

».دیشخردیم ایرد جاوما يور الط دننام باتفآ وترپ و دوب حبص«

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-7

.تفریم هار اهگنسرف یتدم كدنا رد يو )فلا

.دندادیم تسد زا ار تابث وا ياهلاب )ب

؟تسا رصاعم ةدنسیون و رّکفتم مادک ۀتشون »ریوک« باتک-8

؟دیاتسیم ار دنوادخ تفص مادک ریز دنب رد هتوگ-9

».هدرتسگ ناگمه رب ار دوخ لدع ناهاوخ و /تسا قلطم لداع هک تسوا«

.دینک صّخشم ار نآ ياههتسباو و هتسه ،ریز یمسا ياههورگ زا کی ره رد-10

مان نیمه

شاهناگدص يامسا

■
■

؟دوب دابرذآ تفرشیپ و دشر رد مهم لماع ،ینورد ياهتلصخ مادک-11

.دینک یسررب دید ۀیواز رظن زا ار یناتساد نتم نیا-12

؟تساونمه ریز نتم اب ،هتوگ ةدورس زا شخب مادک-13

زبس روشک ،نامسآ ،تسا زاب نامسآ يوس هب اهنت ،هار ... تسا مدع ۀنارکیب يارحص .تسین چیه رگید ،هد راصح تشپ ،هناخ راوید زا نوریب ،ریوک رد«

»... و اهدیما و اهشزاون لالز و جاوم ۀمشچ ،اهوزرآ

یتعیرش یلع

؟تسا یهاگدید هچ رگنایب ،هتوگ ةدورس زا شخب نیا-14

جنر ماگنه هب ،نک ادخ رکش وت و«

»جنر زا نتسَر تقو هب ،نک وا رکش و

؟تسا دنوادخ تافص مادک روآدای ،سرد تسخن دنب-15
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.دینک لماک ار ریز لودج ،سرد نتم هب هّجوت اب-16

موهفمهنومنیبدا ۀیارآ

زاجم

هیانک

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟تسا يدعس کبس زا »هتوگ« يریذپریثأت رگنایب ،هدورس نیا زا دنب مادک-17

.دینک یسررب »لدع ناوخ« سرد نتم رد ار »مد« ةژاو ییانعم دربراک-18

؟تسیچ ،دنمناوت ناسنا ّمهم یگژیو ،ینایاپ دنب هب هّجوت اب-19

؟تسا هدش دیکأت یعوضوم هچ رب ،موس دنب رد-20

؟تسا یناسک هچ »نادغارچ« زا رعاش روظنم ،هدورس نیا تسخن دنب رد-21

:دیناوخب ار ریز ياههلمج-22

.تسا ابیز ،تعیبط )فلا

.تسا هدش هدیرفآ ابیز ،تعیبط )ب

؟درک فذح ناوتیم هلمج مادک زا ار »ابیز« ةژاو

»ابیز« فذح زا سپ »ب« ۀلمج یلو تسا نآ یلصا يازجا زا و هلمج دنسم »ابیز« نوچ ؛دوشیم انعمیب »ابیز« ةژاو فذح زا سپ »فلا« ۀلمج هک دینیبیم

.دنکیمن داجیا یصقن نآ فذح و تسا دیق ،هلمج نیا رد »ابیز« نوچ ؛تسا لماک نانچمه

.دشاب »دیق« رگید ۀلمج رد و »دنسم« ،تسخن ۀلمج رد هک دیربب راک هب ياهنوگ هب هلمج ود رد ار ریز ياههژاو زا کی ره ،نونکا

رگراثیا 

نادنخ

هنوگچ 

■
∙

∙

∙

.دینک رپ ار یلاخ ياهاج ،»نّمضت« ییانعم ۀطبار هب هّجوت اب-23

................و ایرد 

..................و لصف

∙

∙

.دیسیونب ار ریز ياههژاو يانعم-24

»تافاکم -وید -لوه -رشح«

.دینک لصو مود نوتس رد نآ لداعم هب ار لّوا نوتس تاملک-25

»ب«»فلا«

وخ

لصا

راتفرگ

فرص

یشوخ

دّیقم

فعش

ضحم

تلصخ

رهوج

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-26

.دلسگیم مه زا زین امش مسج ياهریجنز )فلا

.دنتسیرگنیم ار شخرذآ يواکجنک اب و )ب

.یبایب ار دوخ رهوج یشوکب دیاب )ج

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يروتسد شقن-27

.دناوخیم زاوآ نامسآ رد هدنرپ / و دنکیم وهایه كاخ يور اپراچ / و تسا شوماخ بآ رد یهام

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-28

»نک كابیب زور نآ رد ملوه ز تسار تسد رد همان هدب مرشح هب«
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.دینادرگرب ناور رثن هب ار ریز تیب-29

»نک كاخ مرس رب نآ تافاکم    دوجس مراین رگ ترد كاخ هب«

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-30

»نک كاپ یگدولآ ز اپارس    ماهدولآ ياپارس نایصع هب«

مود ياهعارصم اب لّوا تیب لّوا عارصم و ،دشاب یتیبشش ۀموظنم کی زاغآرس »نک كالاچ ،هتسیاش لامعا رد / نک كاپ ارم نایصع ز ،یهلا« تیب رگا-31

؟تسیچ يرعش بلاق مان دشاب هیفاقمه تایبا ریاس

.دیسیونب ار اهنآ حیحص لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز تاملک هورگ رد-32

»فافش و لالض بآ -ندش دّیقم -مدع هنارکیب يارحص -مّسجت و رّوصت -تاذ حّرفم -رهب و ّرب -ندز هقلح و ندیتلغ -يرهاظ تلصخ«

.دینک لصو مود نوتس رد اهنآ لداعم هب ار لّوا نوتس تاملک-33

»ب«»فلا«

رخسمت

روهظ لحم

يدنسرخ

هرفس

ندش هراپ

اضر

ناوخ

ندیلسگ

رهظم

دنخشیر

.دینک لماک ار ریز لودج-34

دیعب یضامیمازتلا عراضميرابخا عراضميرارمتسا یضامیلقنیضامردصم

ندیجنس

ندیچیپ

نتخومآ

.دینک لماک ار ریز لودج-35

يرابخا عراضمیلقن یضامیلوعفم تفصعراضم نبیضام نبردصم

نتسسگ

نتشابنا

نتخورف

.دیسیونب ار هدشصّخشم لاعفا نامز ریز تارابع رد-36

».دوب دهاوخ وت راگزومآ هک تسوا و تسوت ّتیدودحم  نودب و یعقاو تعیبط ،نآ و یبایب ار دوخ رهوج و  تعیبط یشوکب دیاب«

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو ینعم ریز تارابع رد-37

.يراذگب رانک ار تقامح دیاب )فلا

.درکیم سح دوخ اهگر رد ار دجو )ب

.دوشیمن دّیقم زیچچیه اب وا )ج

.دیسیونب ار لاعفا نامز ریز تارابع رد-38

.مجنسب ار دوخ ییاناوت مهاوخیم نم )فلا

.دمآ دنهاوخ بآ يور رتمک نانارقیاق )ب

.دندوب هدرک زاغآ ار نتخومآ هرابود اریز )ج

.دیسیونب ار هدشصّخشم لاعفا نامز ریز تارابع رد-39

.دیشخردیم ایرد جاوما يور الط دننام باتفآ وترپ )فلا

.دندوب هدروآ يور لحاس هب ییایرد ناغرم )ب

.دنزومایب دنتسنادیم زاورپ هب عجار هچنآ زا شیب دنتساوخیمن ییایرد ياهغرم رتشیب )ج
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؟تسا وگیسراپ رعاش مادک ةدورس »نک كالاچ ،هتسیاش ِلامعا رد / نک كاپ ارم ،نایصعز یهلا« علطم اب ،سرد نایاپ شیاین-40

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم ریز تارابع رد-41

اهدیما ،اهشزاون لالز و جاّوم ۀمشچ ،اهوزرآ زبس روشک ،نامسآ )فلا

.دوب هدنکفا نینط اضف رد ییایرد ناغرم ياوآ و هلهله ،رگید يوس زا )ب

؟دینک صّخشم ار »دیق« ریز تایبا رد-42

متخانش نازیزع دنپ ردق زورما )فلا

هناورپ تفای عمش نوچ وت لصو هب یسک )ب

داب داش وت زا ام حصان ناور برای

دراد رگد يرس مد ره وت غیت ریز هک

.دیسیونب ار هدشصّخشم لاعفا نامز ریز دنب رد-43

»میزودنا تّذل ،هر نیزا ات / میزود اهزارف هب هگن ات / دنشاب نامناشن رحب و ّرب هب ات / هداهن نامسآ رد ار نارتخا وا«

؟دینک صّخشم ار »دیق« ریز تایبا رد-44

ینکن ارادم چیه ام نتشک رد هک يا )فلا

شوگ هب هدژم دیسر مبیغ فتاه ز رحس )ب

فالخ رتفد دوشن تشمارف زگره )ج

ینکن اباحم و يزوسب هیامرس و دوس

شونب ریلدیم تسا عاجش هاش رود هک

ینکیم رارکت وت هک نینچ ناتسود اب

؟دینک صّخشم ار »دیق« ریز تایبا رد-45

يور هچ ز رخآ ییوت لد يا هبرجت ردپ )فلا

تریغ نیز تخوسب سّدقم ناج رازه )ب

عمشيا نیشن اهنت نونک تنیریش رای دش ادج )ج

؟يرادیم نارسپ نیز افو و رهم عمط

يرگد سلجم عمش اسَم و حابص ره هک

يزوسرگ و يزاس رگا تسا نیا نامسآ مکح هک

؟دینک صّخشم ار »دیق« ریز تایبا رد-46

يوج حّرفم نآ زا نونکا دوخ درد ياود )فلا

تبقاع و میدیشک هّصغ و جنر لاس لهچ )ب

تسیبلح رغاس و ّینیچ یحارص رد هک

دوب هلاسود بارش تسد هب ام ریبدت

.دیسیونب ار هدشصّخشم لاعفا نامز ،ریز تارابع رد-47

.تسا هدینت مه رد یگدنز ابیز نینچ و )فلا

.منامب ربتعم دوخ نیز تشپ رب راذگب )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز دنب رد-48

»دور ارف هک ات تسا شالت هب مد ره اریز / ،دزاس شرابغ هب لّدبم دناوتن كاخ ار حور / تسین نم رهب زا رتالاو ياهرهب / تسا یناهج نیا مساوح و رکف رگا«

:تسا هدورس ظفاح زا يریذپریثأت هب زین ار ریز نتم وا ؛دوب ظفاح ۀشیدنا و رعش ۀتسبلد و هتفیش ،هتوگ-49

ار تشد و هوک نانزهر و دنک رادیب ار نامسآ نارتخا ات دناوخیم ار وت زیگناروش ياهلزغ زا دنچ یتیب ،شکلد يادص اب ناهاگماش ره ام يامنهار هن رگم«

»؟دناسرتب

؟دراد ییانعم طابترا الاب ةدورس اب سرد نتم زا تمسق مادک )فلا

؟دشاب هتشاد تبسانم الاب ةدورس اب هک دیبایب ظفاح زا یتیب )ب

.دیهد حیضوت سرد نتم اب ،ریز ترابع ییانعم طابترا ةرابرد-50

يراصنا ّهللادبع هجاوخ        .»درآ ورف رس هک سک نآ رس رب اّما دراب جات نامسآ زا«

؟دناهتفر راک هب يراعتسا میهافم مادک رد ،»هراتس« و »باتفآ« سرد نتم رد-51

.دیسیونب ار هدش هتساوخ لاعفا »ندیزرا« ردصم زا-52

..................:يرابخا عراضم

..................:دیعب یضام

.................:هدنیآ
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.دیزاسب ار هدشهتساوخ لاعفا »ندیسرت« ردصم زا-53

..................:یلقن یضام

..................:يرارمتسا یضام

..................:یمازتلا عراضم

.دینک صّخشم ار لاعفا نامز ریز تایبا رد-54

تسین منیا زا شیب و مّایا درخیمن رنه )فلا

مهدیمه ناج شبل ز ياهسوب رهب زا )ب

عاتم داسک نیدب تراجت هب مور اجک

دهدیمن منآ و دناتس منیا

.دیسیونب ار لاعفا نامز ریز تایبا رد-55

منیبیمن یسک دوخ زا رتهمانهایس )فلا

یمیسن تشذگ وا يوک زا مرس رب هچنغ وچ )ب

دورن رس هب لد دود مملق نوچ هنوگچ

مدیردب وا يوب هب نینوخ لد رب هدرپ هک

.دیسیونب ار لاعفا نامز ریز ياهتیب رد-56

دنلب ورس نآ ۀیاس فنک ردنا بر ای )فلا

دشکیم قشاع هک نادنچ وا نایاپیب نسُح )ب

دوش هچ منیشنب مد کی هتخوس نم رگ

دننکیم رب رس بیغ زا قشع هب رگید ياهرمز

؟دهاوخیم ار سفن ياوه كرت و یگدنب قیفوت ادخ زا »یهلا« رعش تایبا زا کی مادک رد یناشاک ضیف نسحمّالم-57

؟دنکیم هراشا »زیخاتسر زور رد يریخهبتبقاع« هب »یهلا« رعش تیب مادک موهفم-58

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز دنب هب هّجوت اب-59

»میزودنا تّذل ،هر نیزا ات / میزود اهزارف هب هگن ات / دنشاب نامناشن رحب و ّرب هب ات / هداهن نامسآ رد ار نارتخا وا«

؟تسا هداد رارق نامسآ رد ار ناگراتس دنوادخ ارچ رعاش رظن زا )فلا

؟دنراد »داصت« ییانعم ۀطبار رگیدکی اب یتاملک هچ )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز دنب رد-60

» .مور اهتسدرود هب تسمرس و شوخرس راذگب / نامب زاب دوخ ۀمیخ و هبلک رد وت / منامب ربتعم دوخ نیز تشپ رب راذگب«

؟دراد دوجو يرتشیب "دیق" ریز نیب مادک رد-61

تشاد یمه رود مرس ز ار لجا وت لصو )فلا

تسهبیقر ترازه و دیدن سک وت يور )ب

تسدنامن رود نونک وت رجه تلود زا

تسه بیلدنع تدص و زونه ياهچنغ رد

؟دینک صّخشم ار »واو« عون ریز تایبا رد-62

ریط ِقطنم و داب ِبسا و یفصآ هوکش )فلا

رای هک رای روج و دادیب ز لانم الد )ب

تسبن هفرط چیه هجاوخ وا زا و تفر داب هب

تسداد نیا و تسا هدرک نیمه بیصن اروت

؟دینک صّخشم ار »دیق« ریز تایبا رد-63

تخاب تسار هن تّبحم هک ره هک نکم تعنص )فلا

مزیخرب تفصهلال دحل كاخ زا وچ نم )ب

درک زارف ینعمرد لد يور هب شقشع

دشاب ادیوس ّرِس مأوت يادوس غاد

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز ترابع رد-64

».تسا ادخ ناتسد ردهدوسآ / زین بونج و لامش ياهنیمزرس و / .تسادخ نآ زا برغ / تسادخ نآ زا قرش«

؟دراد هراشا ً»اریسی ًاباسِح ُبَساُحی َفوسف ،ِِهنیمیب َُهباتِک َِیتوا نَم اّمَاَف« ۀفیرش ۀیآ نومضم هب »یهلا« رعش تایبا زا کی مادک-65
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