


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل اول تشریحی

.دیسیونب و دیبایب ییالما ّمهم ةژاو هس ،ریز فورح زا کی ره دربراک يارب سرد نتم زا-1

) ..................  -  ..................  –  .................. (ح

) ..................  -  ..................  –  .................. ()ق

) ..................  -  ..................  –  .................. ()ع

.دیسیونب ار هدش صّخشم ياههژاو يانعم-2

.دنز دح و دریگب ،دنیب رازاب ردنا بستحم ار وت لاح نیدب رگ

دنکیم تمارغ نابوخ رب نسُح دنکیم تمایق یبوخ رد رای

؟دراد هراشا رعاش نامز یعامتجا ةدیدپ مادک هب ،ریز ياهعارصم زا کی ره-3

) .................. ( ناهر او ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید :تفگ

) .................. (تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج :تفگ

؟دنتسه یمیهافم هچ دامن ،هدشصّخشم ياههژاو-4

دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناک زومایب هناورپ ز قشع ،رحس غرم يا

.دینک لماک سرد نتم کمک هب ار ریز لودج-5

لداعم ةژاوانعم

..................يربمایپ ناشن ياراد

..................شخب يداش

..................نتشگزاب یلاعت يادخ هب

..................يرّرقم ندرک عطق

؟تسیچ »تسین رایسب و مک ِفرح« ترابع زا روظنم ،مهن تیب رد-6

؟دراد هراشا رعاش نامز یعامتجا ي هدیدپ مادک هب »ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید« ترابع-7

،دریگب رارق دیلک زا دعب دیاب هک »م«ریمض ،یسودرف زا  »دیلک مداد وت تسد هب هنامز« عارصم رد ًالثم ؛دریگ یمن رارق دوخ یلصا ياج رد لصّتم ریمض هاگ-8

.دیهد ناشن سرد رد ار دربراک نیا زا رگید يا هنومن .تسا هدمآ لعف زا دعب

؟دراد ییانعم طابترا سرد شخب مادک اب ریز تیب-9

شوماخ نم و يوگ حیبست غرمتسین تّیمدآ طرش نیا متفگ

.دینک نایب ،دنتسه تافص نیا ي هدنهد ناشن هک ار هلمج ود ؟تسا هدش دیکأت رتشیب دنوادخ تافص مادک رب ،سرد نیا رد-10

؟تسیچ  »ریصقت« زا روظنم ریز تیب رد-11

دروآ يادخ هاگرد هب رذعشیوخ ریصقت ز هک هب نامه هدنب

؟دنک یم هراشا  » ءاَشت نَم لُُّذت و ءاَشت نَم ّزُِعت«  ي هیآ هب ریز تایبا زا کیمادک موهفم-12

یجنگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن

یشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همه

ییاین مهو رد وت هک نتفگ وت هبش ناوتن

ییازف وت یّمک همه ،یهاکب وت یشیب همه

؟دراد یموهفم هچ »؟ نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ« عارصم-13

؟دنادیم شتآ و بآ ناسکی ریثأت ببس ار یلماع هچ رعاش ،»دوب ناسکی بآ و شتآ مد / دوب نادزی كاپ شیاشخب وچ« تیب هب هجوت اب-14

.دیسیونب ار دنوادخ تافص زا دروم ود ،ریز ۀتشون هب هجوت اب-15

.دربن رکنم ياطخ هب يزور ۀفیظو و درَدن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان ةدرپ

1

ادبیات تعلیمى



.دیسیونب ار ود نآ ؛تسا هدرک دیکأت یهلا تفص ود رب يدعس ،»درُبن رَکنُم ِياطخ هب يزور ۀفیظو و درَدن شحاف ِهانگ هب ناگدنب ِسومان ةدرپ« ۀتشون رد-16

.دیسیونب ار ریز تیب مود عارصم یلک موهفم-17

»تسین رایسب و مک فرح ،وگهدوهیب يا :تفگيدش دوخیب نینچ ناز ،يدروخ رایسب یم :تفگ«

؟تسا هدش دیکأت یعوضوم هچ رب »!تسین راع یهالک یب دیاب لقع رس رد :تفگ /هالک تداتفا رد رس زک یتسین هگآ :تفگ« تیب رد-18

؟دنمان یم هچ یبدا حالطصا رد ار ریز رعش يوگو تفگ عون-19

ییانشآ ِکلُم راد زا تفگبییاجک زک شتفگ راب نیتسخن

دنشورف ناج و دنرخ هدنا تفگبدنشوک هچ رد تعنص هب اج نآ تفگب

تسین بجع نیا نازاب قشع زا تفگبتسین بدا رد یشورف ناج اتفگب

؟تسیچ تیب نیا لوا عارصم-20

»يوش رنه لها هگرد ِكاخ هک دیاب.................................... « 

قشع بیدا شیپ قیاقح بتکم رد )فلا

اظفاح تسا لاصو ياوه ترس رد رگ )ب

.دیسیونب ار »عجس« ناگژاو »هتشگ قساب ِلخن شتیبرت هب ییامرخ ِمخت و هدش قیاف ِدهش وا تردق هب یکات ةراصُع« ترابع رد-21

؟دراد ییانعم طابترا ریز تایبا زا کی مادک اب  »شوماخ نم و يوگ حیبست غرم    تسین تّیمدآ طرش نیا متفگ« تیب-22

دسرپ نم ز وا فصو یسک رگا )فلا

رادربنامرف و هتشگرس وت رهب زا همه )ب

؟زاب دیوگ هچ ناشنیب زا لدیب

يربن نامرف وت هک دشابن فاصنا طرش

؟تسا هدمآ تیب مادک رد  » ءاشت نَم لُُّذت و ءاَشت نَم ّزُِعت«  ي هیآ موهفم-23

یشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همه )فلا

ینیقی و یملع همه یلالج و يّزع همه )ب

ییازف وت یّمک همه ،یهاکب وت یشیب همه

ییازج و يدوج همه يرورس و يرون همه

.دینک لماک ار ریز تایبا-24

.................. داینب -

رظن رظنم تدوش رگا ادخ هجو -

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رد

.................. سپ نیز

1

2

.دیسیونب ار ریز تیب يدعب تیب ود-25

يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زکربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی

.دیسیونب ار ریز ياهتیب لّوا عارصم-26

- ..................

- ..................

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رد

يوش رنه لها هگرد كاخ هک دیاب

1

2

.دیسیونب ار ریز ياهتیب مود عارصم-27

دتفوا تناج و لد هب قح قشع رون رگ -

ربم نامگ يوش ادخ رحب قیرغ مد کی -

..................

..................

1

2

.دینک لماک ار ریز تایبا-28

يوش .................. هک شوکب ربخیب يا -

قشع بیدا شیپ .................. بتکم رد -

درک رود شیوخ ۀبترم ز تروخ و باوخ -

؟يوش .................. یک یشابن ورهار ات

يوش ردپ يزور هک شوکب .................. ناه

يوش .................. هک شیوخ هب یسر هگ نآ

1

2

3

2



.دیسیونب ار هدشصخشم تاغل ینعم-29

وش ادخ رحب قیرغ مد کی -

يوش رس و اپ یب وچ لالجلاوذ هار رد -

اظفاح تسا لاصو ياوه ترس رد رگ -

يوش ردپ يزور هک شوکب رسپ يا ناه -

1

2

3

4

.دینک لماک یسرد نتم کمک هب ار ریز لودج-30

لداعم ةژاوانعم

هدنامیقاب

ندش ینامدوخ

تنیز

ناهج تادوجوم ۀمه

ینافرع قیاقح هب ندرب یپ

يربمایپ ناشن ياراد

.دیبایب ریز نتم رد ار »ینادرگيور و ینامیشپ« ياههژاو ییانعم لداعم-31

زاب ؛دناوخب شزاب ،دنکن رظن وا رد یلاعت دزیا ،درادرب الع و ّلج قح هاگرد هب تباجا دیما هب تبانا تسد راگزورناشیرپ راکهنگ ناگدنب زا یکی هک هگ ره«

هدنب يراز و اعد يرایسب زا هک مدروآرب شدیما و مدرک تباجا شتوعد :دیامرف یلاعت و هناحبس ،قح .دناوخب يراز و عّرضت هب شرگید راب .دیامرف ضارعا

».مراد مرش یمه

.دیشکب طخ ریز تایبا رد کنامک لخاد تاملک تسرد لکش ریز-32

یمیحر وت یمیرک وت یمیظع وت یمیکح وت– 

یجنگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن– 

)ییانث – یعانص – ییانس( راوازس وت یلضف ةدنیامن وت

ییاین )محو – مهو( رد وت هک نتفگ وت )حبش – هبش( ناوتن

1

2

؟تسا طابنتسا لباق ریز تیب موهفم ،سرد رطس مادک زا-33

»ياهدنکفا نانب زا کلک شتریح زا دید هک ناودنک رب یشقن هک دنیبیمن تشاّقن چیه«

.دینک یسررب ییانعم دربراک رظن زا ار هدش صخشم ياهلعف-34

میوش اج نآ ،يارس ار یلاو تسا کیدزن :تفگ

تسین هاگآ ام لاح زا تسرپرهاظ دهاز

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو :تفگ

تسین هارکا چیه ياج دیوگ هچ ره ام قح رد

میوشیم زبس هرابود ام /دسریم باتفآ هب ام ياههخاش /بآ هب ام ياههشیر

.دیهد حیضوت ریز ياهتیب زا کی ره اب سرد نتم یعوضوم طابترا ةرابرد-35

يوگم هدوهیب و ظعاو يا مرب زا وش رود

ورب و راذگب بستحم يا :تسم تفگ

منک ریوزت هب شوگ رگد هک منآ هن نم

ظفاح

؟ورگ ندرب ناوت یک هنهرب زا

يولوم

؟تسا هدش دیکأت یعوضوم هچ رب ،ریز ياهتیب زا کی ره رد-36

.................. :متشه تیب

.................. :مهن تیب

؟دراد یکارتشا هجو هچ ظفاح ةدورس نیا اب )زنط - دج(نایب ةویش رظن زا سرد نتم-37

»تسا مادم شیع بلط رد ام وچ هتسویپ زین وا هک دییوگم بیع مبستحم اب«

3



؟دراد مان هچ یبدا حالطصا رد وگ و تفگ عون نیا دیسیونب سپس ؛دینک هسیاقم سرد نتم اب ،وگ و تفگ ةویش رظن زا ار ریز ةدورس-38

؟ییاجک زک شتفگ راب نیتسخن

؟دنشوک هچ رد تعنص هب اج نآ تفگب

تسین بدا رد یشورف ناج اتفگب

؟ناس نیدب قشاع يدش لد زا تفگب

؟كاپ ینک یک شرهم ز لد اتفگب

دای نکم وز دش نم ِنآ وا تفگب

شباوج رد ورسخ تشگ زجاع وچ

یبآ و یکاخ زک تفگ نارای هب

ییانشآ کلم راد زا تفگب

دنشورف ناج و دنرخ هدنا تفگب

تسین بجع نیا نازاب قشع زا تفگب

ناج زا نم ییوگیم وت لد زا تفگب

كاخ رد هتفخ مشاب هک هگ نآ تفگب

؟داهرف هراچیب دنک یک ،نیا تفگب

شباوص ندیسرپ شیب دماین

یباوج رضاح نیدب سک مدیدن

یماظن

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياهعارصم ّیلک موهفم-39

دنراک رد کلف و دیشروخ و هم و داب و ربا

نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ

دسرپ نم ز وا فصو یسک رگ

يروخن تلفغ هب و ّيرآ فک هب ینان وت ات

؟نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ

زاب دیوگ هچ ناشن یب زا لد یب

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز ياهترابع موهفم و ینعم-40

.َِکتدابع ّقح َكاندبع ام :هک فرتعم تدابع ریصقت هب شلالج ۀبعک نافکاع

.هدش قرغتسم تفشاکم رحب رد و دوب هدرب ورف تبقارم بیج هب رس نالد بحاص زا یکی

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز ياهترابع هب هّجوت اب-41

.هدیشک اج همه شغیرد یب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه شباسح یب تمحر ناراب 

.درورپب نیمز دهم رد تابن تانب ات هدومرف ار يراهب ربا ۀیاد و درتسگب نیدّرمز شرف ات هتفگ ار ابص داب شاّرف

.دیسیونب ار ترابع ود كرتشم ياههیارآ )فلا

؟تسا یبدا ۀیارآ مادک رگنایب هدش صّخشم تمسق )ب

■
■

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟دوشیم هدید »ریمض شهج«سرد نتم زا تمسق مادک رد-42

.دراد دوجو یسراف نابز رد اهنآ ياوآمه هک دیبایب سرد نتم رد هژاو هس-43

؟تسا هدمآ تیب مادک رد »ءاشت ْنَم ُّلُِذت و ءاشت ْنَم ُّزُِعت« ي هیآ موهفم-44

.دیسیونب ار ریز تایبا كرتشم موهفم-45

»يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زک ربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی« )فلا

»يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رد دوش ربز و ریز وچ وت یتسه داینب« )ب

؟دنکیم هراشا دنوادخ تفص مادک هب ،ریز هلمج رد يدعس-46

».درُبن رَکنم ياطخ هب يزور هفیظو«

؟دراد تبسانم هنیزگ مادک اب ریز تیب مود عارصم ّیلک موهفم-47

»يا هدنکفا ناَنب زا کلک شتریح زا دید هک نآ و دنکرب یشقن هک دنیب یمن تشاّقن چیه«

.َِکتَدابِع ّقَح َكانَدبَع ام )فلا

.َِکتَفِرعَم ّقَح َكانفَرَع ام )ب

ینافرع حالطصا  رد و ؟تسیچ »تفشاکم« زا روظنم »هدش قرغتسم تفشاکم رحب رد و دوب هدربورف تبقارم بیَج هب رس نالدبحاص زا یکی« ترابع رد-48

؟تسانعم هچ هب

؟تسا يدانساریغ ،عارصم مادک رد و يدانسا ،عارصم مادک رد ،»تسین« لعف ییانعم دربراک-49

»تسین هارکا چیه ياج دیوگ هچره ام قح رد تسین هاگآ ام لاح زا تسرپرهاظ دهاز«

.دینک یسررب ییانعم دربراک رظن زا ار هدشصّخشم ياهلعف ،ریز تیب رد-50

»؟تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو :تفگمیوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن :تفگ«

4



؟تسا هدرک هراشا یعامتجا ةدیدپ مادک هب »تسین رانید و مهرد راک عرش راک :تفگ / ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید :تفگ« تیب رد رعاش-51

.دینک لماک ار ریز لودج-52

فدارتماوآمههژاو

تبرغ

؟دراد هراشا رعاش رصع یعامتجا ةدیدپ مادک هب ریز تیب-53

»تسین رانید و مهرد راک عرش راک :تفگ ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید :تفگ«

؟تسا یبدا ۀیارآ مادک رگنایب ،ریز نتم ةدشصّخشم تمسق-54

».درورپب نیمز ِدهم رد تابن ِتانب ات هدومرف ار يراهب ربا ۀیاد و درتسگب نیدّرمز شرف ات هتفگ ار ابص ِداب ِشاّرف«

؟تسانعم هچ هب »ینافرع« حالطصا رد »تفَشاکم« يهژاو ،ریز ترابع رد-55

».هدش قرغتسم تفَشاکم ِرحب رد و دوب هدرب ورف َتبقارم بیَج هب رس نالد بحاص زا یکی«

.دینک لماک ار مود تیب -56

درک رود شیوخ ۀبترم ز تروخ و باوخ -

- ..................

ربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی-

يوش روخ و باوخیب هک شیوخ هب یسر هگنآ

..................

يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زک

1

2

3

.دیسیونب ریز تیب رد ار هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-57

»يوش رز و ّیبایب قشع يایمیک اتيوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد«

.دیسیونب نامتخاس رظن زا ریز تایبا رد ار هدشصخشم ياههژاو عون-58

يوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم :تفگ -

ار تسم مدرمرایشه دنز دح دیاب :تفگ -

تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج :تفگ

تسین رایشه یسک اجنیا رایب يرایشه :تفگ

1

2

.دیسیونب نامتخاس رظن زا ریز نتم رد ار هدشصّخشم ياههژاو عون-59

هچ ار ام يدوب هک ناتسوب نیا زا :تفگ طاسبنا قیرط هب نارای زا یکی ،دمآ زاب تلماعم نیا زا هگنآ .دوب هدرب ورف تبقارم بیج هب رس نالدبحاص زا یکی«

»؟يدرک تمارک هفحت

.دیبایب »يدنو« ةژاو ود ،ریز تیب رد-60

»ییانث راوازس وت یلضف ةدنیامن وتیمیحر وت یمیرک وت یمیظع وت یمیکح وت«

.دیسیونب ،ریز تیب رد ار هدشصخشم تاملک شقن-61

ییامنهار ماوت هک هر نامه هب زج مورنییادخ و ّیکاپ وت هک میوگ وت رکذاکلم

.دیبایب یفصو بیکرت کی و یفاضا بیکرت ود ،ریز نتم رد-62

حّرفم ،دیآیمرب نوچ و تسا تایح ّدمم ،دوریم ورف هک یسفن ره .تمعن دیزم شردنا رکش هب و تسا تبرق بجوم شتعاط هک  ّلج و ّزع ار يادخ تّنم «

».تاذ

.دیهد صیخشت ،ریز عارصم رد ار تاملک یمامت شقن-63

»دیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل«

.دینک صخشم ار ریز تیب یفاضا ياهبیکرت-64

»يوش رتبوخ کلف باتفآ زک هللاابدتفوا تناج و لد هب قح قشع رون رگ«

.دیسیونب ار ریز تایبا كرتشم موهفم-65

ربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی -

دوش ربز و ریز وچ وت یتسه داینب -

يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زک

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رد

1

2

.دیسیونب ریز تیب ود رد ار هدشصخشم ياهلعف يدربراک و ییانعم توافت-66

میوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن :تفگ -

يدش دوخیب نینچ ناز يدروخ رایسب یم :تفگ-

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو :تفگ

تسین رایسب و مک فرح وگهدوهیب يا :تفگ

1

2
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.دیبایب ریز تیب رد یفاضا بیکرت ود و یفصو بیکرت کی-67

»ییامنهار ماوت هک هر نامه هب زج مورنییادخ و ّیکاپ وت هک میوگ وت رکذ اکلم«
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