


 ادبیات فارسی یازدهم فصل پنجم تشریحی

.دینک یسررب ار رعش ،هیواز نیا زا ؛دیوگیم نخس تّیصخش ود نابز زا رعاش-1

؟مینک هّجوت دیاب یتاکن هچ هب ،هدورس نیا شناوخ رد -2

.دیروایب سرد نتم زا بسانم یتیب کیره يارب سپس دیسیونب ار ریز ياهتیب یلک موهفم تسخن-3

دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا -فلا

دییالب و برک زا هک دیقشع نشوج رد هکدباتن يور امش غیت زا هچ و ریت زا هچ -ب

؟تسا هدش دیکأت یمالسا بالقنا ياهشزرا زا کی مادک هب ریز تیب رد-4

مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب

؟تسا هدش هراشا نانآ یگژیو مادک هب و دنتسه یناسک هچ »قشاع نارای« زا دوصقم ریز تیب رد-5

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

.دینک هسیاقم »کبک و غاز« رعش اب نومضم و بلاق رظن زا ار »قشاع نارای« رعش-6

.دیسیونب و دیبایب بسانم ياهنومن ریز یبدا ياههیارآ زا کیره يارب سرد نتم زا-7

...............................................................................:هیبشت

........................................................................:امنضقانتم

.دینک لماک ار ریز لودج-8

یلوعفم تفص تقایل تفص یلعاف تفصعراضم نب لعف

هتشون ینتشون هدنسیونسیون تشون

........................................................................مدناوخ

.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو ییانعم لداعم-9

درز يور دشاب هنییآ نمشدروک مشچ دشاب هنییآ رکنم

.تسین رادم و ریسم وت تدارا رب زجار هنامز كولم هنامز رواد يا

؟تسا »یقیقح ناقشاع ییاعّدایب« تیب مادک موهفم-10

تسام غاب رد هک ییاههلال نیبب )فلا

دننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب )ب

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومخ

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچ

؟تسا ینایب تفص عون هچ »هنیرید« ریز تیب هب هجوت اب-11

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ

.دیسیونب ار نیسپ و نیشیپ ياههتسباو عون ریز تیب رد-12

دراد هنیس رد وا هک یمخز یهاچ رتوبک نآيرارقیب اب دشکیم رپ ناقشاع ياوه رد

؟دراد دوجو ییاههیارآ هچ ریز تیب رد-13

دراد هنیس رد وا هک یمخز یهاچ رتوبک نآيرارقیب اب دشکیم رپ ناقشاع ياوه رد

.دینک لماک »وتیب حبص« رعش بسانم ياههژاو اب ار یلاخ ياهاج ریز رعش رد-14

دراد هنیک زا یتلاح .................. یتح وت یب / دراد..................کی رهظزادعب گنر وت یب حبص -فلا

دراد .................. و .................. زا ربخ یک اما قشع / يزابقشع راک تسا..................دنیوگیم وت یب -ب

دراد .................. نآ زا ییوب .................. نیا كاخ / اما وت راکنا هب دناوخیم..................رب دغج -پ

دراد هنیرید يدنواشیوخ .................. اب قشع / دمآ..................میوگب يرود شجنر زا متساوخ -ت

دراد هنیس رد وا هک یمخز .................. نآ/ ..................اب دشکیم رپ..................ياوه رد -ث

دراد .................. دیلک شتسد رد هک نآ / دیاشگیم ار یگریت گرزب..................ناهگان -ج
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ادبیات انقالب اسالمى



؟دوشیم راتساوخ ار يزیچ هچ بطاخم زا »مینک تیامح ار اههلالآ هک / مینک تعیب هلال لگ اب ایب« تیب رد رعاش-15

؟دراد ییانعم طابترا »یشاب نونجم هک تسا نآ مدق لّوا طرش / نآ رد تساهرطخ هک یلیل لزنم هر رد« تیب اب تیب مادک-16

تسا قشاع مهرم نیا ،مخز نزب )فلا

دناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا )ب

تسا قشاع مغ ندرم مخز یب هک

دناهدرک رطخ رادم رب رفس

.دینک صّخشم ار اهنآ عون و دیبایب ار ینایب ياهتفص ریز نتم رد-17

رد ار ناراگزور ینتخومآ ياههبرجت هدنیآ هب رفس ماگنه هب ّیلک روطهب ،یموق تادقتعم و اهرواب و یخیرات لاوحا رب قابطنا زا سپ اهناتساد نیا رتشیب«

».دننکیم بذج دوخ

.دینک صّخشم ار اهنآ عون و دینک ادیپ ار یبسن ياهتفص ریز نتم رد-18

و یسایس ،یعامتجا ،يرکف ياهتّیعقوم هب هتسب ،مه و طیحم لاوحا و عاضوا هب انب مه ،دیآیم ربز و ریز خیرات مطالترپ ریسم زا میوق یگنهرف یتقو«

».دریگیم راک هب شیوخ نامتخاس تّیلک رد نوگانوگ ياهتروص هب هتخودنا نآ بذج زا سپ و دریگیمرب شیوخ ریسم زا یحلاصم و داوم ،يداصتقا

.دینک صّخشم ار »دیق« ریز تیب مود عارصم رد-19

»دیآیم هدیرب نت زا رس قشع دیهش ناشوج ناقشاع نوخ دوب هک نارک نآ رد«

؟تسا یمالسا بالقنا تایبدا رعاش مادک ةدورس »یقشاع لصف« رعش-20

.دینک صخشم ار کیره عون و نیسپ و نیشیپ ياههتسباو »دراد هنیدآ کی رهظزادعب گنر وت یب حبص« عارصم رد-21

.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن ریز تیب رد-22

دراد هنییآرپ رهش دیلک شتسد رد هکنآدیاشگیم ار یگریت گرزب لفقناهگان

؟تسا هدش هدورس یبلاق هچ رد »وتیب حبص« رعش-23

.دیسیونب ار ریز تیب موهفم-24

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ

؟دراد دوجو ییاههیارآ هچ ریز تیب رد-25

دراد هنیدآ و هبنش زا ربخ یک اما قشعيزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وت یب

؟تسیچ »وتیب حبص« رعش نومضم-26

.دیربب مان ار روپنیما رصیق راثآ-27

؟دنتسه نطو هار دیهش »دامن« ییاههژاو هچ ریز تیب رد-28

»مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب«

.دیبایب ار »هیانک و ییارآجاو« ياههیارآ ریز تیب رد-29

»دناهدرک رطخ رادم رب رفسدناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا«

.دیبایب ار »ییارآجاو ،هیبشت ،هیانک« ياههیارآ ریز تیب رد-30

»دندزیم نوخ تسد اب قشع فددندزیم نونج خرچ هناناج هچ«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تیب هب هّجوت اب-31

»ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا«

؟تسا هدش دننام يزیچ هچ هب ناگدنمزر دایرف )فلا

؟دنکیم هراشا مالسا ناگدنمزر مالک تّینارون و یشخبینشور هب تیب تمسق مادک )ب
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.دینک لماک ار ریز لودج-32

یلعاف تفصتقایل تفصیلوعفم تفص عراضم نبلعف

دونشیم

مبلطیم مراد

مشورفیم

مرادنپب

مدوب هدنام

.دینک لماک ار ریز لودج-33

تقایل تفصیلوعفم تفصیلعاف تفص عراضم نبلعف

دزغلیم دراد

دکچب

دلسُگب

درابنایم

.دینک لماک ار ریز لودج-34

یلعاف تفصیلوعفم تفصتقایل تفص عراضم نب             لعف

تخانش

دیآیم دراد

تفگیم تشاد

تفر یهاوخ

.دینک انعم ار ریز تیب-35

»مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب«

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-36

»قشع طرش نیلّوا ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ِناج تخوس وگم«

.دینک انعم ار ریز تیب-37

»تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیدب«

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-38

»تسا قشاع مغ ،ندرم مخزیب هکتسا قشاع مهرم نیا مخز نزب«

.دیسیونب ار ریز تیب يانعم-39

»ناشدازرحس يولگ زا دیماناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا«

.دینک انعم ار ریز تیب-40

»دننکیم رس قشع ۀمغن نینچدننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب«

.دینک انعم ار ریز تیب-41

»دندزیم نوخ تسد اب قشع فددندزیم نونج خرچ هناناج هچ«

.دینک انعم ار ریز تیب-42

»ام ناج رب راکنا مخز نزبام ناناج و ناج رکنم اله«

.دینک انعم ار ریز تایبا-43

مینک تیاعر ار یقشاع ایب )فلا

دناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا )ب

مینک تیاکح قشاع نارای ز

دناهدرک رطخ رادم رب رفس
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.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يانعم-44

تسا قشاع مهرم نیا ،مخز نزب )فلا

قشع طرف زا مناج تخوس وگم )ب

تسا قشاع مغ ،ندرم مخزیب هک

قشع طرش نیلّوا ،ناه تسا یشومخ

.دیسیونب ار اهنآ حیحص لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز تاملک هورگ رد-45

ءانقا - ازع و غاد - نحص و هطّوحم - ندروآ ّتلع و لیلعت - تخت و شرع - می و ههشر - هدنیوگ و ثّدحم - ماع راب - گرزب و گرتس - بلاق و تئیه«

»بطاخم

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز تارابع هب هّجوتاب-46

».دیشکیم لک ار يدّمحم لگ يروهمج ّدلوت و دوب هداتسیا ناهج ماب رب بورغیب ینشج رد دیشروخ«

؟تسیچ »يدّمحم لگ« زا روظنم )فلا

.دیبایب يراعتسا ۀفاضا کی )ب

.دینک صّخشم ار هیفاق ياههژاو يروتسد شقن ریز یعابر رد-47

شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو        شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد    تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

.دینک انعم ار ریز رعش-48

»شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب-49

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج«

.دیبایب ار »هیبشت و بسانت ،امنضقانتم« ياههیارآ ،ریز تارابع رد-50

».میتسشن اشامت هب ار يدازآ نشور حبص و میتفای هار یهلا تمحر ماع راب هب نرق درم نیرتيدیشروخ ۀیاس رد ام«

؟دراد هلمج دنچ لوا تیب ریز یعابر هب هّجوتاب-51

شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد

؟تسا رصاعم رعاش مادک ةدورس ریز یعابر-52

شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد

؟دزادرپیم اروشاع ۀعقاو رد )ع( ساّبع ترضح یگژیو مادک هب ریز یعابر ّیلک موهفم-53

شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد

؟تسا یسک هچ »وت« ریمض عجرم ریز تیب رد-54

»شود هب کشَم دشک هک مدینشن ایردتسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج«

؟تسا هداد رارق بطاخم ار اروشاع ۀعقاو زاسهسامح مادک ریز تیب رد رعاش-55

»شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زوشوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

.دیهد حیضوت ؟تسا هتفرگ هرهب »لیلعت نسح« ۀیارآ زا رابدنچ ریز تیب رد رعاش-56

»شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زوشوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا«

؟میسانشیم »هناورپ« يرعش مان اب ار ریز نارعاش زا کیمادک-57

روپیلع یفطصم )ب                     يدهاجم یلعدّمحم )فلا

.دیبایب ار »صیخشت و فورح ۀمغن« ياههیارآ »شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو / شوپ یلین تمتام غاد هب هبعک يا« تیب رد-58

.دیسیونب ار هدش صّخشم ةژاو يانعم ریز نتم رد-59

».میتسشن اشامت هب ار يدازآ نشور حبص و میتفای هار یهلا تمحر ماع ِراب هب نرق درم نیرتيدیشروخ ۀیاس رد ام«
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.دینک انعم ار هدش صّخشم ةژاو-60

».دیشکیم لِک ار يدّمحم لگ يروهمج ّدلوت و دوب هداتسیا ناهج ماب رب بورغیب ینشج رد دیشروخ«
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