


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل دوم تشریحی

؟تسا یسک هچ »ناجهتخوس« ،»دنپ یکی ونش ناجهتخوس نیز / ار نورد شتآ نکم ناهنپ« تیب رد-1

.دیهد حیضوت رطس کی رد ار ریز تیب رد هتفر راک هب حیملت-2

»تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب«

؟دنروآ یم دیدپ يا هیارآ هچ هدش صخشم ناگژاو ، »دنچ یتبرضزاونب يو رب /وش نامسآ رب نیمز تشم يا« :تیب رد-3

.دیسیونب ار ریز تیب یلک موهفم-4

»تسا نزحلا تیب هک هناخ نآ شنُک ناریو کشا ز دابآ بناجا تسد زا دوش واک يا هناخ«

.دینادرگرب يداع ةویش هب یغالب ةویش زا ار »نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک يا هماج« :عارصم-5

؟دنکیم یفّرعم یگژیو مادک اب ار دوخ ،رخآ تیب رد ،يدزی یخرف-6

.دینادرگرب يداع ۀلمج کی هب ار نآ ؛تسا هدش هدورس یغالب ةویش هب ریز تیب-7

»دنوآ و شومخ و هیس و درس نودرگ روج ز نیمز تشگ نوچ«

).تسا هفاضا دروم کی »ب« هورگ رد( ؟دراد طابترا »ب« هورگ ۀیارآ مادک اب »فلا« هورگ تایبا زا کیره-8

»ب«»فلا«

حیملتدنبلد رهچ ربا هب هتفهنب / يور تدنیبن رشب مشچ ات )فلا

هلداعم بولسا

لیلعت نسُح

نیمضت

دروآ راتفگ هب ار لبلب ،شوماخ ۀچنغ / دروآ راک رس رب ار نخس بحاص عمتسُم )ب

تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هکنآ اب )ج

؟دراد دیکأت یموهفم هچ رب ،ریز تایبا زا کی ره-9

نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج )فلا

دنداهن مان شا یک هک ینایک سوواک )ب

تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب

؟دنداهن مان شایک و ؟دوب اجک و ؟دوب یک

.دیسیونب ار نآ موهفم ؟تسا زاجم ،هدشصخشم ياهبیکرت زا کیمادک-10

»تسا نم وچمه سفق راتفرگ غرم کلسم تسا نطو رهب همه نیا ریسا غرم ۀلان«

؟تسا مرتحم یسک هچ نادنمدرخ رظن رد ،»تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سکره / مرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد« تیب هب هجوت اب-11

.دیسیونب و دیبایب ،دنشاب هتشاد ییالما تّیمها هک یفصو بیکرت راهچ ،سرد نتم زا-12

.دیسیونب ار ریز تایبا كرتشم نومضم ،يرادیاپ تاّیبدا هب هّجوت اب-13

نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج

لفحم نیا رد دنکیم لد و ناج ز یخّرف

تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب

)ینیوزق فراع(

يدازآ يادف ناج ،لالقتسا راثن لد

)يدزی یخرف(

و یسایس ياهینوگرگد هب هّجوت اب هطورشم رصع رد ؛دنیوگیم یعامتجا لزغ ،تسا یعامتجا و یسایس لئاسم رتشیب اهنآ ياوتحم هک ییاهلزغ هب-14

.تفای ار نآ ياههنومن ناوتیم يدزی یخّرف و ینیوزق فراع ،راهب یقتدمحم نوچ ینارعاش ياههدورس رد ؛تفای جاور لزغ عون نیا ،یعامتجا

.دینک یسررب و لیلحت ار سرد نتم ،هاگدید نیا زا

؟تسیچ ریز دراوم زا دوصقم ،سرد نتم رد-15

تسا نمچ فْرَط هب هک یقیفر )فلا

ملقبحاص مدرم )ب
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و ینعم هتکن نیا هب هّجوت اب ؛دراد هراشا هاش یلعدمحم يرگدادیب و ناگناگیب ۀطلس هب هک تسا ینیوزق فراع ینطو راعشا زا ياهنومن »يدازآ« رعش-16

.دیسیونب ار ریز ياهتیب موهفم

میدرک نامیلس کلم نیا رد هک ار یسک نآ«

دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما ّتلم 

»تسا نَزَحلاتیب هک هناخ نآ شنُک ناریو کشا ز

.دینک صّخشم ار »دنسم« و »داهن« ،ریز تیب رد-17

تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سکرهمرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد

.دینک یسررب ریز ياهتیب رد ار »تّمه« ةژاو يانعم-18

دوش نابنجهلسلس رگا تّمه )فلا

سدق ریاط يا نک هار ۀقردب متّمه )ب

)یقفاب یشحو(     دوش نامیلس هک دناوت روم

)ظفاح(     مرفس ون نم و دصقم هر تسا زارد هک

.دیسیونب ار ریز ياههدورس كرتشم موهفم-19

)راهب(         دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناو / هنامز لد يا رجفنم وش

)ینیوزق فراع(       ؟ارچ یشوپهدرپ وت ،زار هدرپ زا دش نورب / ؟ارچ یشوجن مُخ وچ ؟ارچ یشومخ ،الد

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب موهفم و ینعم-20

»دنویپ و داژن نیا مه ز لسگبریوزت ساسا نیا یپ ز نکفب«

.دینک هسیاقم بلاق رظن زا ار »رایشه و تسم« و »هیدنوامد« ياهرعش-21

.دیسیونب ار کیره موهفم و دینک صّخشم ار اههراعتسا ،ریز ياهتیب رد-22

دوخَهلُک یکی رس هب میس زا

ار نورد شتآ نکم ناهنپ

دنبرمک یکی نایم هب نهآ ز

دنپ یکی ونش ،ناجهتخوس نیز

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟تسا هتفر راکهب »لیلعتنسُح« ۀیارآ اهتیب مادک رد-23

.دینک صّخشم ار یفاضا ياهبیکرت ،ریز ياهتیب رد-24

يراگزور ِتشرد ِتشم وت )فلا

ناتِسب هلفِس ِنادرخیب نیز )ب

دنکفاسپ اهنرق ِشدرگ زا

دنمدرخ ِمدرم لد ِداد

.دیبایب سرد نتم رد ار هدشصخشم ياههژاو ییانعم لداعم-25

)یبایراف نیّدلاریهظ(         دهد راگدرک هچ ره دهد شیوخ ياج هب / ار وت راگدرک داد اطع کلُمریرس

)رایرهش(      میرک درم ،دوش هیامورف جاتحم هک ای / ریش دتفا لاغش ماد رد هک تسا كاندرد

رد اهیکاّته و یعامتجا و یملق جرم و جره ،ناگناگیب کیرحت هب لاس نیا رد .دورس یسمش يرجه  لاس رد ار هیدنوامد رعش راهب یقتدّمحم-26

هب ،هتکن نیا هب هّجوتاب ؛تسا هتفگ یناعم نیا زا يریذپریثأت اب ار هدیصق نیا راهب .دوب هدرک زورب يزکرم تلود ِراک یتسس و ناهاوخنطو رازآ و تاعوبطم

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ

1301

؟تسیچ »ناجهتخوس« و »دنوامد« زا رعاش دوصقم

؟دیوگیم نینچ »دنوامد« هب باطخ رعاش ارچ

»دنچ کی هدومن مرو ،درد زاینیمز ةدرسف بلق وت« 

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ،ریز ياهتیب هب هّجوت اب-27

تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هکنآ اب

ملق زا شمان دتف هنامز ِرتفد رد

تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام

تشادن ملقبحاص مدرم هک یّتلم ره

.دیهد حیضوت لّوا تیب رد هتفر راک هب حیملت ةرابرد

.دینک یسررب »هیانک« ۀیارآ هب هجوت اب ار هدشصّخشم ياهعارصم

؟تسا رعاش مادک ةدورس »هنامز رتفد« رعش-28

.دیسیونب ار لوا عارصم ییانک موهفم ،»تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب« تیب رد-29
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؟تسا مارتحا دروم یسک هچ ،نادنمدرخ داقتعا هب ،»تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سکره / مرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد« تیب رد-30

؟تسیچ زا هیانک و تسیچ ،»تشادن ملق بحاص مدرم هک یتّلم ره / ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« تیب ییانک هلمج-31

؟تسا مادک »ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« عارصم موهفم لباقم موهفم-32

هتسکش مان رهد ز یعون هب تسه / تسه رگد و سنج چیه تسین کلف ریز )فلا

مان درآ رب يروآ مان ود نیز / ماگ دراذگ يرتهم رد هک ره )ب

هنیزگ مادک ،نآ عجرم شقن و »ش« ریمض يروتسد شقن دروم رد ،»تشادن ملق بحاص مدرم هک یّتلم ره / ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« تیب رد-33

؟تسا تسرد

داهن – هیلا ٌفاضم )فلا

داهن – داهن )ب

لوعفم – داهن )پ

.دینک صخشم ؟دراد هلمج دنچ »تشادن مک و شیب مغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب-34

.دینک صخشم »يداع و یغالب« رظن زا ار اههلمج عون »تشادن مک و شیب مغ  هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب رد-35

یکی رد نآ )يانعممه( فدارتم هک دراد دوجو ياهژاو ،»تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم /میدرک نامیلس ،کلُم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب رد-36

.دینک صخشم ار نآ يانعممه و رظن دروم ةژاو ،تسا هدمآ زین ریز تایبا زا

دوشن ناملسم وید لیح و سیبلت هب هک / شاب شوخ لد يا دوخ راک دنکب مظعا مسا )فلا

دندز هناوید نم مان هب راک ۀعرق / دیشک تساوتن تناما راب نامسآ )ب

ار »داهن« و »دنسم« ياهشقن ،بیترت هب »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم /میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب لوا عارصم رد-37

.دینک صخشم

ار »وا« و »نیا« ياههژاو يروتسد شقن بیترت هب »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم  / میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب رد-38

.دینک صخشم

.دینک صخشم ار هب ٌهّبشم و هّبشم »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم  / میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب مود عارصم رد-39

؟دراد هراشا یموهفم هچ هب »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم / میدرک نامیلس کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب رد-40

موس و مود ياههلمج رد ار »هماج« يروتسد شقن »تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب رد-41

.دیسیونب

؟دراد هراشا یموهفم هچ هب ،»تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب-42

.دیسیونب بیترت هب ار »هناخ« ياههژاو يروتسد شقن »تسا نزحلاتیب هک هناخ نآ شنک ناریو کشا ز / دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ« تیب رد-43

؟دراد هراشا یموهفم هچ هب »تسا نزحلاتیب هک هناخ نآ شنک ناریو کشا ز / دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ« تیب-44

؟دراد هراشا یموهفم هچ هب  »تسا نم لثم ،دنکن سکره هک دییامنب / شیوخ يدازآ هر رد نانطو مه يا يرکف« تیب رد-45

.دینک صخشم بیترت هب ار اهلعف عون و نامز »تسا نم لثم ،دنکن سکره هک دییامنب / شیوخ يدازآ هر رد نانطو مه يا يرکف« تیب رد-46

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،هدش صخشم تمسق دروم رد ،ریز تیب رد-47

دنزرف تخب هایس دنپ نیا     ونشب دیپس رس ردام يا

.تسا ادانم )فلا

.تسا داهن )ب

.دراد هراعتسا )پ

.دینک صّخشم ار فذح عون ؟تسا هدش فذح هلمج ناکرا زا یکی ،اهتیب مادک رد-48

.دیسیونب ار دوخ لیالد ؟دنراد يزاجم موهفم ،هدشصّخشم ياههژاو و اه بیکرت زا کیمادک-49

)ایبنالا صصق(      .دیلانب ،دوب بوقعی رس يالاب رب هدنرپ ره هچنانچ ؛دیلان و دمآرد نازحلاتیب رد

)ظفاح(         تسا نم وچمه ،سفق راتفرگ غرم کلسم / تسا نطو رهب همه نیا ریسا غرم ۀلان
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)ظفاح(            ؟شنادخنز ِهَچ زا لد فسوی ناشن / درآیم هک نازحلاتیب ۀتسکش نیدب

؟تسیک زا  »تسا نم وچ مه ،سفق ِراتفرگ ِغرم َِکلسَم / تسا نطو رهب همهنیا ،ریسا غرم ۀلان«  ِعلطم اب ریز لزغ-50

.تسا هدمآ زین »ود« ۀنیزگ رد »ناهن ناگرزب کین مان نکم / نابز رب دور تمان هک یهاوخ وچ« تیب لوا عارصم فلاخم موهفم-51

.تسا تسرد )فلا

.تسا تسردان )ب

تسه رگو سنج چیه تسین کلف ریز :

ماگ دراذگ يرتهم رد هک ره :

ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد :

هتسکش مان رهد ز یعون هب تسه

مان دروآ رب يروآ مان ود نیز

تشادن ملق بحاص مدرم هک یتلم ره

1

2

3

ریز ياههنیزگ زا یکی رد هک دراد دوجو ياهژاو ،»تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب« تیب رد-52

.دینک صخشم ار نآ يانعم و هژاو نآ ؛تسا هدش رکذ نآ يانعم

نیمز ناریا ناگرزب ِرهب ز )فلا

دراذگ تنارجه هک مرادنپن )ب

نیزگ ندرک جنر نیا شمارآ رب 

داش دوش یگنتلد وت لصو زا هک

هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب مود عارصم رد هک تسا هدش فذح يروتسد شقن کی ،هنیزگ مادک مود عارصم رد-53

؟تسا فوذحم ،يروتسد شقن نامه زین »تشادن مک و شیب مغ

یلو یسب قفاوم تشاد لدع و فاصنا )فلا

مرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد )ب

تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب )پ

تشادن مدقتباث قفاوم ،یخّرف نوچ

تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سکره

تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام

؟تسا هتفر راک هب »يزاجم« يانعم رد هژاو مادک ،»تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سکره / مرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد« تیب رد-54

درخ )پ        هعماج )ب        رکف )فلا

رد »تّلم« ةژاو نآ عجرم و تسا هیلاٌفاضم »ش« ۀتسویپ ریمض ،»تشادن ملق بحاص مدرم هک یّتلم ره / ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« تیب رد-55

.دراد »داهن« يروتسد شقن هک تسا مود عارصم

.تسا تسرد )فلا

.تسا تسردان )ب

.دینک صخشم ار نآ موهفم و زاجم »تشادن مک و شیب مغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب لوا عارصم رد-56

؟تسا تسرد هنیزگ مادک »تشادن ملق بحاص مدرم هک یّتلم ره / ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« تیب ياههیارآ دروم رد-57

رارکت ،هیبشت ،هیانک )فلا

سانج ،هیانک ،هراعتسا )ب

هتفر راک هب یشقن هچ رد نآ عجرم ؟دراد یشقن هچ »ش« ریمض ،»تشادن ملق بحاص مدرم هک یّتلم ره / ملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد« تیب رد-58

؟تسا

؟تسا تسرد هنیزگ مادک »تشادن مک و شیب مغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب ياههیارآ دروم رد-59

بسانت ،داضت ،ییارآجاو ،رارکت ،صقان سانج )فلا

صقان سانج ،داضت ،ییارآجاو ،مات سانج ،هنزاوم )ب

60 - در بیت »هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت  آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت« چه واژهاي، در کدام نقش دستوري و به چه قرینهاي /

حذف شده است؟

. الف( من، در نقش »نهاد«، به قرینۀ لفظی محذوف است

. ب( دل، در نقش »نهاد«، به قرینۀ لفظی محذوف است

پ( دل، در نقش »مفعول«، به قرینۀ معنوي محذوف است.
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زا یکی رد نآ فلاخم موهفم هک دراد دوجو ياهژاو »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم / میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب رد-61

.دینک صخشم ار نآ فلاخم يانعم و هژاو ؛تسا هدمآ زین ریز تایبا

نارگ رکشل نیا و هنیزخ نیا و زاس نیا / سک دادن نامیلس کلم هب نایک زا دعب )فلا

نانمرها زا رذگ غراف و وش نادزی درم / لسگب نمشد ز و رآ تسد هب تسود نماد )ب

.دینک صخشم بیترت هب ار »مغ« ياههژاو يروتسد شقن »تشادن مک و شیب مغ هک مغ تشادن يرآ /تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب رد-62

؟تسیچ »نمرها« و »کلُم نیا« زا روظنم ،بیترت هب »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تّلم  / میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب رد-63

.دینک صخشم ار مود و لوا ياههلمج داهن »تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب رد-64

؟دنرادن ناسکی يروتسد شقن اههژاو مادک »تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب رد-65

مک ،هقرغ )ب                هماج ،هماج )فلا

؟دراد هلمج دنچ »تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب-66

؟دنتسه »زاجم« و »هب ٌهبشم« بیترت هب اههژاو مادک »تسا نزحلاتیب هک هناخ نآ شنک ناریو کشا ز / دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ« تیب رد-67

.دیسیونب ار نآ موهفم و هراعتسا »تسا نزحلاتیب هک هناخ نآ شنک ناریو کشا ز / دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ« تیب رد-68

فوذحم یظفل ۀنیرق هب يروتسد ياهشقن مادک بیترت هب »تسا نم لثم ،دنکن سکره هک دییامنب / شیوخ يدازآ هر رد نانطو مه يا يرکف« تیب رد-69

؟تسا

؟دراد »لوعفم« يروتسد شقن هژاو مادک »تسا نم لثم ،دنکن سکره هک دییامنب / شیوخ يدازآ هر رد نانطو مه يا يرکف« تیب مود عارصم رد-70
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