


 ادبیات فارسی یازدهم فصل چهارم تشریحی

.دینک هسیاقم ،تسا باطخ )ع( نوراه ترضح و )ع( یسوم ترضح هب هک میرک نآرق تایآ نیا اب ار انالوم يوخ و قلخ ،سرد نتم يانبم رب-1

) و  ۀیآ / هط ةروس( »انیل الوق َهل الوقَف یغَط ُهِنا َنوعرف یِلا ابهِذا« 4344

:مییوگیم »یعبت ياهشقن« اهنآ زا کیره هب حالطصا رد اهشقن هنوگنیا هب :تسا دوخ زا شیپ یمسا هورگ وریپ ،يروتسد شقن رظن زا هژاو هاگ-2

یعبت ياهشقن

فوطعم

فرح زا دعب هک ییاههژاو ای هژاو

.دیآیم »و« فطع

لدب

ار دوخ زا لبق ییاههژاو ای هژاو

.دهدیم حیضوت

رارکت

رد رابود شقن کی رد هژاو کی

.دوش رارکت هلمج

،دمآ میرم.دمآ ، ،میرم.دندمآ  و میرم

.دیسیونب بسانم لاثم ،یعبت ياهشقن زا کیره دربراک يارب نونکا 

ارهز
– –––

فوطعم

ارهز رهاوخ
– –––––––––

لدب

ميرم
– –––

رارکت

∙

.دیسیونب و دیبایب »ناقشاع يوک رد« سرد نتم زا ،دشاب هتشاد ییالما تّیّمها هک یفاضا بیکرت راهچ-3

.دیهد حیضوت ریز ةدورس و ترابع و یناوخناور نتم یموهفم تبسانم ةرابرد-4

).دنزیم مقر ار ریدقت دنوادخ و دنکیم یشیدناهراچ و ریبدت هدنب( ردَقُی هللاو ُّربدُی ُدبعلا 

.تسا ریدقت زا ییاریذپ مسر یگدنز

)يرهپس بارهس( تسا يدنمتیاضر نزو ،نم یتخبشوخ نزو

□
□

.دیسیونب لیلد رکذ اب ار یناوخناور نتم یبدا عون-5

.دیهد حیضوت»فیطل قوذ« سرد نتم و ینایاپ تیب طابترا ةرابرد-6

.دیسیونب ریز ترابع زا ار دوخ تفایرد و كرد-7

» .تفریذپیم یهلا تّیشم ناونع هب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاشیب عبنم هب رکف و بصع ره«

؟دنرامشیمرب ار ییاهیگژیو هچ یناریا ياههّصق يارب »فیطل قوذ« نتم ةدنسیون-8

.دیبایب روپنیما رصیق ةدورس ود رد ار ضقانت ۀیارآ-9

ینافوط تسا یشمارآ وت دای هک ایب        قشع یتشک تفرگ رگنل وت مان رانک )فلا

وت اب اههراعتسا ۀمه يا / قشع يا ،زاجم نیرتیقیقح يا / وت زا اهراب / ماهتفگ وت زا اهراب  )ب

؟دراد هراشا يدعس ِکبس ندوب عنتمم و لهس یگژیو هب ،نتم ترابع مادک-10

:دننام .دنوشیم هتخاس یمسا هورگ کی يازجا ندش اجهباج اب بّکرم ياههژاو زا یخرب-11

درمناوج  ناوج ِدرم                     هناخراک  راک ۀناخ

.دیسیونب ار بّکرم ياههژاو هنوگنیا زا هنومن ود نونکا

←←

.دیسیونب و دیبایب ،دنراد ییالما تّیّمها هک یفصو بیکرت راهچ سرد نتم زا-12

.دینک لماک هنومن دننام ار ریز لودج-13

هداوناخمهفدارتمهژاو

حوتف ،حاتفماهدیلکحیتافم

....................................رقتسم)فلا

....................................نّکمتم)ب

؟تسا یهاگدید هچ رگنایب ریز تیب-14

»دشاب نامگ نیا تناسنا ۀناد هب ارچ تسُرن هک نیمز رد تفر ورف هناد مادک«
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ادبیات سفروزندگى



.دیسیونب ار اهنآ كرتشم مایپ ؟دراد ییانعم طابترا ،ظفاح ةدورس نیا اب سرد تیب مادک-15

»منمچ نآ غرم هک ناوضر نشلگ هب مور تسا یناحلا شوخ نم وچ يارس هن سفق نینچ«

؟تسناد سوسفا و غیرد ۀیام دیاب ار يزیچ هچ ،انالوم داقتعا هب ،سرد نتم هب هجوت اب-16

.دیهد حیضوت يولوم یگدنز اب نآ دنویپ و »دارم و ریپ« حالطصا ةرابرد-17

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟تسا یبدا ۀیارآ مادک دربراک رگنایب ،ریز ةدورس رد هدشصّخشم شخب-18

ینکدک یعیفش  »نک اهر ارم اهنت ،نیلاب هب هنب رس ور  /   یتفخ و باوخ درم رو   /  دایرف هب ناوخب نم اب ار نامز يرادیب«

.دیبایب »ناقشاع يوک رد« سرد نتم زا ار »هیبشت« و »يزیمآسح« و »ییارآ جاو« زا ياهنومن-19

؟تسا ییانعم هچ هب »ناقشاع يوک رد« سرد نتم رد »دشرم« ةژاو-20

؟دراد یطابترا هچ سرد نتم اب ،ینایاپ تیب-21

؟درک تفایرد ار نتم موهفم ،تاغل یخرب ینعم اب ندوب انشآان مغرهب ،ناوتیم هنوگچ ،هدنسیون رظن هب-22

؟هچ ینعی »مدیودیم هُّکل«-23

؟دهد یم ناشن ار يدعس مالک ندوب عنتمم ِلهس ،نتم ترابع مادک-24

.دینک نایب ،تسا هدرمشرب يدعس رعش ةرابرد هدنسیون هک ار داضتم رهاظ هب یگژیو دنچ-25

؟تسا لئاق ییاه یگژیو هچ یناریا لیصا ياه هّصق يارب هدنسیون-26

»تفریذپ یم یهلا تّیشم ناونع هب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاش یب عبنم هب ،رکف و بصع ره« ؟تسیچ ترابع نیا زا هدنسیون روظنم-27

.دیزاس صّخشم ار بیکرت عون و دیبایب ار هتسه ریز ياهبیکرت رد-28

فلتخم ثحابم )ج    لئاسم ةریاد )ب    كرتشم ۀناخ )فلا

باّذج نانخس )ـه    گرم ضراوع )د

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو لداعم ریز تارابع رد-29

.هدوبک رد یهاگ درکیم یگدنز شردارب دزن مق رد یهاگ وا )فلا

.دوب هارمه لقن و تفارظ يرادقم اب شراتفگ تفگیم نخس گرم ضراوع زا یتقو )ب

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دینک ادیپ ار ییالما ياهطلغ ریز تاملک هورگ رد-30

دنلب و نتساوخ – تاقالم و اقل -راّطع ریّطلاقطنم -ادخرضحم -جح کسانم -نادساح نعط - گرزب و دروخ -تسرد و حالس -یکاپ و سّدقت -وهایهو اغوغ«

»ندش

.دینک انعم ار هدشصّخشم ةژاو ریز تیب رد-31

»ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگم     دیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل«

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز  نتم هب هجوت اب-32

».دیدرگ راپسهر جح دصقم هب و تفگ دوردب ار ناشیوخ و خلب رهش ،شنادناخ هک دوب هلاس شش جنپ ،مّایا نیا رد نیدلالالج«

؟دراد دوجو فوطعم دنچ ،ترابع رد )فلا

.دیسیونب ار »هلاس شش جنپ« ِیمسا هورگ يروتسد شقن )ب

.دیسیونب ار هدشصّخشم تاغل ینعم ریز تالمج رد-33

.درکیم وجوتسج نزرب ره زا ار سمش ،ناغفا هب هتسویپ ،قشمد رد انالوم )فلا

.دندش رضاح ،يراپسکاخ و انالوم رکیپ عییشت رد گرزب و درُخ زا هینوق لها )ب

؟دراد ریز تیب اب یموهفم طابترا هچ »دومن دهاوخ رامشیب تارییغت و دز دهاوخ خرچ امرس رب ،راگزور رود« ترابع-34

»ینخلگ هتشگ لجا ریما زور  ریما هدش ینیب ار ینخلگ وت یهاگ«

؟تسیچ ریز تیب اب »دوب هدرک تعانق ياهناشیورد یگدنز هب تشاد هک ینّکمت ۀمه اب ماهلاخ« ترابع كرتشم موهفم-35

»دزرایمن رز نم دص هب نانود تنم وج کی هک رذگب نود ینید زا و شوک تعانق رد ظفاح وچ«

؟دراد ریز تیب اب یموهفم طابترا هچ »تفریذپیم یهلا تّیشم ناونع هب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاش یب عبنم هب ،رکف و بصع ره« ترابع-36

»ییامرف وت هچنآ مکح یشیدنا وت هچنآ فطل    میمیلست ۀطقن ام تمسق ةریاد رد«
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؟دراد ریز تیب اب یطابترا هچ »اقستسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب    مدرک مدب هک نم زا ریگم دروخ یتبرش را صرح هب« تیب-37

»دیشیدنا ناضمر زک دنکن رواب لقع          ناوخرب یلاخ ۀناخ رد هنسرگ )رفاک( دِحلُم«

؟تسیچ دید ۀیواز و يوار»فیطل قوذ« سرد رد-38

لُک ياناد ،صخش موس )ب        صخش لوا )فلا

.تسا .................. زا یبوخ ۀنومن نشودن یمالسا رثا »اهزور« باتک تفگ ناوتیم »فیطل قوذ« تسرد هب هّجوتاب-39

یسیونلاححرش )ب        یسیونهمانرفس )فلا

؟تسا رصاعم ةدنسیون مادک رثا »اهزور« باتک-40

.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز ترابع هب هّجوتاب-41

»میونشیم رازاب و هچوک ره رد زور ره ار وا ندز فرح ریظن ،لاح نیع رد و دیوگب نخس وا دننام تسا هتسناوتن يدحا ،یسراف نابز رد«

؟دنکیم هراشا يدعس يزادرپنخس ةویش مادک هب الاب ترابع موهفم )فلا

.دیبایب الاب ترابع رد ار ضقانت )ب

.دیسیونب داضتم ياهژاو ،ریز ياههژاو زا کی ره يارب-42

یگدیروش )ب        عّرشت )فلا

؟تسیچ ریز ترابع ّیلک موهفم-43

»دسرب نم ۀناکدوک زیچان مهف ّدح هب هک درکیم مخ ار دوخ ردقنآ دراد »ياهنارگوداج فاطعنا هک يدعس«

يدعس مالک ندوب عنتمم لهس )ب    يدعس مالک يریذپفاطعنا )فلا

..................ینعی ندوب »یباتک کی« دوجوم-44

.دیهد خساپ لاؤس هب ریز ترابع هب هّجوتاب-45

».تشادن جایتحا نآ زا رتشیب هب هک تهج نآ زا هکلب لُخب زا هن دوب هدرک تعانق ياهناشیورد یگدنز هب تشاد هک ینّکمت ۀمه اب ماهلاخ«

؟دوب هدیزگرب ار ياهناشیورد یگدنز ارچ ،هدنسیون ۀلاخ*

؟تسا هدش شیاتس یگژیو هچ نتشاد رطاخ هب رظن دروم تیصخش ریز ترابع رد-46

».دیشخبیم هدارا ماکحتسا و تمواقم وا هب هک تشاد یلّکوت ردام دننام زین وا ،لاح نیا اب«

؟تسیچ »يرهپس« زا ریز رعش ّیلک موهفم-47

».تسا يدنمتیاضر نزو ،نم یتخبشوخ نزو تسا ریدقت زا ییاریذپ مسر ،یگدنز«

ییارگرایتخا )ب        ییارگتشونرس )فلا

.دیسیونب هداوناخمه هس »حیتافم« ةژاو يارب-48

.دینک انعم ار ریز ترابع-49

».دوب لصو نامیا ۀبئاش یب عبنم هب رکف و بصع ره«

.دینک ینعم ار ریز تیب-50

»تسا رگید ياج ملد و عمج نایم رد نمياهدینش بیاغ رضاح دوجو زگره«

.دینک انعم ار ریز تیب-51

»ینافوط تسا یشمارآ وت دای هک ایب قشع یتشک تفرگ رگنل مان رانک«

.دینک انعم ار ریز تیب-52

»اقستسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب  مدرک دب هک نم زا ریگم مدروخ یتبرش صرح هب«

.دینک صّخشم ار هتسه عون ،دیبایب ار هتسه ریز یمسا ياههورگ رد-53

راوگان دماشیپ )ج    نامز نآ )ب    اههناسفا ملاع )فلا

هناشیورد یگدنز )ـه    شیاسآ ناکما )د
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.دینک صّخشم ار بیکرت عون یمسا ياههورگ رد-54

گنهرف دروخرب )ج    نز کی )ب    شوخ تروص )فلا

یبصع ياهنارحب )ـه    میالم لوصف )د

.دینک صّخشم ار بیکرت عون و دیبایب ار هتسه ریز یمسا ياههورگ رد-55

هدارا ماکحتسا )ج         لاسنهک ۀناخ )ب    رگید ِتاهج )فلا

راوگان دماشیپ )ـه    لکشم چیه )د

.دیبایب ار »بسانت ماهیا و هیبشت ،هیانک« ياههیارآ ریز تیب رد-56

»ینافوط تسا یشمارآ وت دای هک ایب قشع یتشک تفرگ رگنل وت مان رانک«

.دیبایب ار »هیانک و هراعتسا ،هیبشت« ياههیارآ ریز نتم رد-57

»اپ ود يور رب ات متفریم هار لّیخت ناروف رب رتشیب ،درکیم سامآ منهذ ۀچارس ،مدشیم زیربل ،مدناوخیم و مدینشیم ار اهتیاکح نیا نوچ نم«

.دیبایب »هیانک« ود و »ضقانت« ود ریز نتم رد-58

تفاطل و باقع مشچ ،راتسرپ کی رهم مه و دراد ار راگزومآ کی تبیه مه هک ،لّوا ّملعم ،یسراف نابز رعاش نیرتناوج و نیرتریپ ،باش هشیمه خیش نیا«

»رتوبک

.دیهد خساپ هدش حرطم تالاؤس هب ریز ترابع هب هجوتاب-59

».درک انشآ راکهاش رعش اب يدعس قیرط زا راب نیتسخن ارم تشاد هک یفیطل قوذ اب ماهلاخ«

؟تسا هتفر راک هب يزیمآسح ۀیارآ ،تمسق مادک رد )فلا

؟تسیچ زا زاجم »يدعس« ةژاو )ب

.دیبایب ار »هیانک و يزیمآسح« ياههیارآ ریز ترابع رد-60

».تفگیم ینیریش ياههّصق نم يارب«

.دیبایب ار هیانک ۀیارآ ریز تارابع رد-61

.دزیم فرح یفلتخم ثحابم زا ماهلاخ دوب نخس مک و کشخ هک مردام فالخرب )فلا

.دناودب هشیر اجک رد تسنادیمن هدوبک رد یهاگ دوب شردارب دزن مق رد یهاگ وا )ب

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دیبایب ییالما طلغ راهچ ریز تاملک هورگ رد-62

»فداصت و ریدقت – یکاپ و تراهط – ًالاجترا و ههادبلاب – بطاخم يانقا – یگدنز نیمعت – ابع و ابغ – قاتا و هرجح – عنتمم لهس – لامها و يرازگورف«

.دینک لصو »ب« فیدر رد نآ ياهلداعم هب ار »فلا« فیدر تاملک-63

تریس )فلازآ )فلا

انس )بندناشک )ب

يراع )جییانشور )ج

صرح )دهقیرط )د

نداد قوس )ـهدقاف )ـه

.دینک لصو »ب« فیدر رد اهنآ ياهلداعم هب ار »فلا« فیدر تاملک-64

کباچ )فلانتخاس یضار )فلا

حیصف )بکیپ )ب

دصاق )جزرف )ج

هرفح )ديروآنابز )د

عانقا )ـهخاروس )ـه

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو لداعم ریز تارابع رد-65

.دوب نّکمتم یلام تهج زا ماهلاخ )فلا

.مدوب دنزرف ۀلزنم هب نم ،هلاخ نیا يارب )ب
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.دینک انعم ار هدشصّخشم ياههژاو ریز تارابع رد-66

.دراگنیب ياهعجاف ار راوگاندماشیپ هک تسبیمن لد اهردق نآ ارذگ یگدنز نیا هب )فلا

.دوب وا راسگمغ و رهوش و مدمه يدعس نیا )ب
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