


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هفتم تشریحی

؟دنکیم یفّرعم ار )هر( ینیمخ ماما تّیصخش ياهیگژیو مادک ،نتم نیا رد هدنسیون-1

.دینک یسررب ناکم و نامز ،دید ۀیواز رظن زا ار »رادید« نتم-2

.دیسیونب ار اهنآ صخاش ياهیگژیو و دییامن لیلحت ،یلیثمت ِناتساد نیا يانبم رب ار ریز تیصخش ود-3

:غاز

:هقّوَطُم

؟دنراد یموهفم طابترا سرد تمسق مادک اب ،ریز ياهتیب زا کی ره-4

دنب ز ییاهر منیبن تّورم

نایز و دوس هاگ هب ار ناتسود

»يدعس«    دنمک ردنا منارای و اهنت هب

»ییانس«      ناوت دومزآ و دید ناوتب

■

■

.دیسیونب ار هدش صخشم ياهتمسق موهفم-5

.دیناسر ادا هب ار تدایس بجاوم و دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا زین ارم )فلا

؟یسانشیمن یّقح دوخ رب ار نآ و دشابیمن تجاح شیوخ ِسَْفن هب ار وت رگم )ب

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز ترابع موهفم و ینعم-6

.دنبای تعیقو ِلاجم نانِعاط ِّالا و ،رتیلَوا تقفاوم غارف تقو رد

.دیبایب ار ریز میهافم ِلداعم ياههیانک ،سرد نتم زا-7

) .................. (هبرجت اب ناسنا

) .................. (ندش دیماان

■

■

.دیبایب ار هراعتسا ،ریز ترابع رد-8

.دنارب اهيوج ،راسخر رب و داشگب ناگدید ِبآ هز ،دید هتسب الب ِدنب رد ار وا نوچ

.دینک صخشم ار هبهّبشم و هّبشم ،دروم ره رد و دیبایب ریز ياهتیب رد ار تاهیبشت-9

یغارچ نوچ ،يو رد هلال ناشفرد

هداتسیا ياپ یکی رب قیاقش

یغاد شناج رب وا ِدوُد زا کیلو

هداب ِماج ،دّرمز ِخاش رب وچ

.دشیم فذح یلبق لعف ۀنیرق هب هسانش ،هلمج کی رد ،هاگ ،هتشذگ رد-10

.دیناهر ماد زا ار وهآ ،قاّفتا هب و دندیّرغ ناریش :هنومن

.تسا هدمآ »دندیناهر« ياج هب »دیناهر« لعف الاب ۀلمج رد

.دیسیونب و دیبایب هسانش فذح يارب رگید ياهنومن ،سرد نتم زا لاح ∙

.دیسیونب ار اهنآ ییانعم لداعم و دیبایب سرد نتم زا ییالما مهم ةژاو راهچ-11

.دیهد حیضوت ریز ياههلمج رد »داتسیا« لعف يانعم و دربراک ةرابرد-12

.داتسیا کت هب نازارگ 

.داتسیا ناشیا یپ رد داّیص

■

■

؟دنکیم یفّرعم ار )هر( ینیمخ ماما تّیصخش ياهیگژیو مادک ،نتم نیا رد هدنسیون-13

.دینک یسررب ناکم و نامز ،دید ۀیواز رظن زا ار »رادید« نتم-14

.دیهد حیضوت یعامتجا لماعت رد سفن هب دامتعا و يروابدوخ شقن ةرابرد-15

.دینک لیلحت و یسررب ار ناتساد یلصا تّیصخش اب نایفارطا و هداوناخ دروخرب ةوحن-16

؟تسنادیم دّدجت و نّدمت ۀناشن ار يزیچهچ ،ناتساد يوار-17
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ادبیات داستانى



.دینک یسررب ریز رصانع هب هجوت اب ار ناتساد نیا-18

..................:دید ۀیواز

..................:یلصا تیصخش

..................:جوا ۀطقن

■
■
■

.دیسیونب ار ناتساد نیا رثن ۀتسجرب یگژیو ود-19

.دیسیونب ار ریز ياههیانک موهفم-20

..................:ندوب هتخیسگ راسفا 

..................:ندش روب

■
■

.دینک هّجوت نیسپ ياههتسباو عاونا هب کنیا .میدش انشآ »نیشیپ ياههتسباو« عاونا اب ،یمسا هورگ ثحبم رد نیا زا شیپ-21

دالیم زور هیلاٌفاضم 

مجنپ زور  )ُم دنوسپ اب( مود عون یبیترت یشرامش تفص

بوخ زور  ینایب تفص 

.دیبایب هنومن »نیسپ ۀتسباو« عاونا زا کیره يارب ،سرد نتم زا

■←

■←

■←

∙

.دینک لماک هنومن دننام ار ریز لودج-22

هداوناخمهانعمهژاو

تُهبنادرگرستوهبم

..................  ، ....................................لاّقن

..................  ، ....................................بیهم

.دیسیونب و دیبایب ییالما مهم ةژاو جنپ ،سرد نتم زا-23

هتسکش نابز ،نابز عون نیا هب  »؟تسا روک تمشچ = هروک تشچ« :دننام ؛دندرگ یم هاتوک و هتساک ًالومعم و دنوش یمن هتفگ لماک اه هلمج ،هرواحم رد-24

لماک تروص اب ،تسا هدمآ سرد رد هک ار عون نیا زا هلمج ود .دوش یم هتشون هتسکش نابز هب ًالومعم میقتسم لوق لقن اه نامر و اه ناتساد رد .دنیوگ یم

.دیسیونب اهنآ

؟دنامادک ینعم هس نیا .تسا هدمآ لقتسم ینعم و دربراک هس اب سرد نیا رد »نس« ةژاو-25

؟تساجک رد »مکنیع ۀصق« ناتساد جوا-26

.دینک نایب صخش موس نابز زا ار ناتساد تّیصخش ندز کنیع ۀنحص-27

.دینک صّخشم ار ناتساد ناکم و نامز ؟تسیک »مکنیع ۀصق« ناتساد يوار-28

؟تسنادیم دّدجت و نّدمت ۀناشن ار يزیچ هچ ،ناتساد لّوا تّیصخش-29

؟دربب ار شناتسود ياهدنب ادتبا ،وا ياهدنب ندیرب ياج هب شوم هک دهد یم داهنشیپ هقّوطم ارچ-30

؟دنکیم فیصوت ار یناکم هچ ریز ترابع رد هدنسیون-31

»یتسنام غاز رپ هب سوواط مد وا لامج شیپ رد و يدومن سوواط مد نوچ غاز رپ ،وا نیحایر سکع زا«

.دیبایب ار »داضت و يزیمآسح ،هحّرصم ةراعتسا ،هیانک ،زاجم« ياههیارآ ریز نتم رد-32

».دوب نتخوس هرطاخم رد هتسویپ ،نورد ِشتآ اب هک یناوج و امرس خیرات کی درس باتهم ،درس رهش«

.دیبایب ار »هیبشت و هراعتسا ،هیانک« ياههیارآ ریز ترابع رد-33

»نامیا تعفر هب یکرا نتخاس يارب گنس يور گنس«

.دیسیونب ار ریز تارابع ییانک موهفم-34

.دبوکب ار هدیبوکن ياهفرب ات تفر )فلا

.داتفا میهاوخ هاچ هب هلاچ زا رگید راب ام )ب

؟دشاب قشع زا هراعتسا دناوتیم هژاو مادک ریز ترابع رد-35

».دوب وا لد رد هشیمه دریمن هک یشتآ هک مرگ تّدح هب ،ّهللاحور لد و دوب درس تّدش هب بش«
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.دیبایب ار »هیانک و ناسمهان سانج ،داضت ،نیمضت« ياههیارآ ریز نتم رد-36

».دوب وا لد رد هشیمه دریمن هک یشتآ هک مرگ تّدح هب ،ّهللاحور لد و دوب درس تّدش هب بش«

.دینک لماک ار ریز لودج-37

هبهّبشم  هّبشم  ترابع

يدز کتروص اهلاّوق لثم

نازابرس لثم ناتخرد گرب

.دنداتفایم کت کت هدروخریت

يارب ،گنس يور گنس

نامیا تعفر هب یکرا نتخاس

.دینک صّخشم ار »هبهّبشم و هّبشم« ریز ترابع رد-38

».یتسه وپهولپه و لیبمدره و هتخلش ،ینامیم هتخیسگراسفا رتش هب«

.دیبایب ار »زاجم« ۀیارآ ترابع رد-39

».دهد صیخشت اههیفایق زا ار نادرگاش كرد و دنیبب ار سالک هک دنادرگرب ار شیور ،تشون راوگرزب ّملعم هک ار لّوا رطس درواین دب زور ادخ«

.دینک لماک ار ریز لودج-40

هداوناخمه  انعم  هژاو

تعفر

رضحم

لماعت

علاط

بیرق

.دینک لماک ار ریز لودج-41

هداوناخمه  انعم  هژاو

رّقحم

حیجرت

تراهط

هطلس

.دینک لماک ار ریز لودج-42

هداوناخمه  انعم  هژاو

کتروص

بیهم

لاّقن

هبلط

.دینک لماک ار ریز لودج-43

هداوناخمه  انعم   هژاو

ّنظ

منتغم

رطس

روحسم
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.دینک لماک ار ریز لودج-44

شیامن هورگ مان  هژاو

يدرگهرود

ناریا لوپ دحاو

راجاق ةرود رد

باقن  يدنت  هودنا  زابولج هماج یعون  میرف

فدارتم

.دینک لماک ار ریز لودج-45

مرگ ۀحلسا یعون  تفوکرس  هدشرحس  رگشرامش  نتخومآ  کلک  لامها  هژاو

فدارتم

.دینک لماک ار ریز لودج-46

تحاس  تفچ  زیمآزنط نخس  رتسب  يراگناهداس  زکرم و هیحان  نت رازه جنپ ریما  هژاو

فدارتم

.دینک لماک ار ریز لودج-47

هعلق  یتسدیهت  يرترب  وگهّصق  قیقحت يارب یعمجم  راقواب  حاحلا  هژاو

فدارتم

.دیسیونب ار اهنآ حیحص لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز تایبا رد-48

نکم و ّيریپ لزنم نارذگ تراهت هب )فلا

تخُر درگ طخ روم نآ تسا هداتفا بیرق سب )ب

هدروآ بابش فیرشت وچ بیش تعلخ

بیرق نیکشم طخ ناتسراگن رد دْوَبن هچرگ

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز تایبا رد-49

یسک ات هک دیابب نسحریغ هتکن سب )فلا

دنلب زاوآ هب هراوخیم و مدنر و قشاع )ب

دوش رظن بحاص مدرم عبت لوبقم

دراد شویرپ روه نآ زا بسنم همه نیو

.دیسیونب ار نآ تسرد لکش و دیبایب ار ییالما تسردان ةژاو ریز تایبا رد-50

تسه هکناز رد یلدشوخ ملاع رازاب رد تسین )فلا

ار نافیحن و نافیعض معنم يا رگنم يراخ هب )ب

تسا شوخ نارّایا ِّیشابشوخ و ّيدنر ةویش

دراد نیشنهر يادگ ترشع سلجم ردص هک

.دیبایب ار ییالما تسردان ةژاو ریز تایبا رد-51

مراگن ياپ فک كاخ دهد تسد رگ )فلا

ماهسیک راسمرش نم و هولج رد نادهاش )ب

مراگنب يرابغ طخ رسب حول رب

دیشک دیابیم و تسا بعس یسلفم و قشع راب

.دیسیونب ار اهنآ حیحص لکش و دیبایب ار ییالما تسردان تاملک ریز تاملک هورگ رد-52

»زوغ الاب زوغ - نظ ءوس - سیلگنا ترافس - ندرمش منتغم - هناخ کچوک تایح - وگهّصق و لاّقن - نیتم و رّقوم - قریب و ملا - تّدش و تّدح«

.دینک لصو مههب ار فدارتم ياههژاو-53

لوپ دحاو

کنیع باق

یگزره

يرترب

تحاس

تشگزاب

تراقح

يراگنلو

حیجرت

نارق

تّفخ

مارف

بآم

نحص
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.دینک لصو مود نوتس رد ناشفدارتم هب ار لّوا نوتس تاملک-54

ییالاو

ناگناگیب

ناشیورد ۀسیک

کبس ياصع

رگشرامش

هتفیرف

باقن

هتنچ

یمیلعت

هکترچ

کتروص

روحسم

تعفر

بناجا

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دیبایب ار ییالما تسردان ياههژاو ریز تاملک هورگ رد-55

و تام - ییاهن طوقس - یناطلس ماظن - اهششخب و بهاوم - ییارسهحون و هزور - مد و خاشیب لوغ - هودنا و رثأت - هیحان و هضوح - تراهط و صولخ«

»هیثرم و هیزعت - توهبم

؟تسیچ ».دروخیمرب متریغ گر هب نم« ترابع ییانک موهفم-56

؟تسیچ »!دیروایب ابروش نامسآ دیورب دیهاوخ یم زارد زارد .دینامیم دیزی ملع لثم يرادرب ود هک :تفگیم یکلتم« ترابع موهفم-57

؟تسیچ »مکنیع ۀّصق« ناتساد »نحل«-58

؟تسا رصاعم ةدنسیون مادک ۀتشون »رادهلصو ياهراولش« باتک-59

.دیسیونب ار ریز ییانک تارابع موهفم-60

.دیزادنیب هکترچ )فلا

.دینامیم دیزی ملع هب يردارب ود )ب

.دینک صّخشم ار هتسباو عون و هتسه ریز یمسا ياههورگ رد-61

راجاق ةدنامرد ناطلس )فلا

دادبتسا روآفوخ رطخ )ب

ییاهن طوقس ۀناتسآ )ج

.دینک صّخشم ار هتسباو عون و هتسه ریز یمسا ياههورگ رد-62

ناوج یناحور ود نیا )فلا

تنطلس نادناخ ياقب )ب

اههبرض نیا درد )ج

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-63

»ادخ اب ناتیاهبلق اب ،دیوش فرط تموکح اب ناتیاهزغم اب !اههزوح نوّیناحور !املع !مرتحم نایاقآ«

دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز نتمرد-64

راک ییاهنت هک ؛متفر زاب تبرق تشهو زا و مبلط یتسناؤم وت تاقالم تداعس هب و میایب وا تقفاوم هب هک متساوخ ،دمآیم وت کیدزن هب وا تقو نیا رد و«

».دوب دناوتن ناتسود تسلاجم و تبحص نوچ يداش چیه ایند رد و تسا بعص

.دینک صّخشم ار اههتسباو عون و هتسه ریز تارابع رد-65

.تشُک دنهاوخ اجنیمه )فلا

.دوب هدش خاروس هّکس کی ةزادنا هب شایبیج نآرق )ب

.دیسیونب ار نآ حیحص لکش و دیبایب ار دنراد ییالما یتسردان هک ییاههژاو ریز تایبا رد-66

دنک جورع يرورس کلف رب یهگ )فلا

ار نمشد هکنآ دومحم هدید غارچ )ب

تسوت ةدنب هک ره هک يراقو میظع ایا )ج

تسا نآ ضرق ار مّایا وت ناحتما زا )د

بیغ ملاع شورس تقیقح هب ياهتشرف )ـه

دریگ نادقرف قرف دوخ ۀیاپ تسخن

دریگ نامدود هب شتآ يو غیت قرب ز

دریگ نامأوت دنبرمک رْدغ ِعمز

دریگ ناشن تلد تضایر يافق زا هک

دریگ نانج رب هتکن شمرک ۀضور هک
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