


ادبیات فارسی دوازدهم فصل هشتم تشریحی

.دینک یسررب ییانعم درکراک رظن زا ار »هفیحص« ةژاو-1

.دیسیونب ییانعم لداعم ود »هتخآ« ةژاو يارب-2

.»زگره ار تاهدنخ اّما / ریگب نم زا / ،ار راهب ،ار ینشور / ،ار اوه ،ار نان« رعش هب هّجوت اب-3

.دینک صّخشم ار »زاسهیاپمه« طبر فرح )ب           ؟تسا هدش فذح هژاو مادک )فلا

؟تسیچ »هتخآ ریشمش« زا روظنم ،»هتخآ تسا يریشمش نم ناتسد يارب وت ةدنخ اریز ؛دنخب« ةدورس هب هجوت اب-4

؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد »نا« ۀناشن دربراک-5

ناراهب )د             نارواخ )ج                ناهاگرحس )ب                نادادماب )فلا

.»تسا هدمآ ایند هب اجنآ رد دوخ هک دیوجیم ییاج رد ار قشع ساسحا نیتسخن و« ةدورس رد-6

؟یفاضا ای تسا یفصو »قشع ساسحا« بیکرت )ب                         .دیسیونب ار »تسا هدمآ« لعف نامز عون )فلا

؟دراد دیکأت يا هتکن هچ رب ریز ترابع-7

رد ار شیوخ نادنز دیلک هک تسا یسک نوچمه ،دنک ظفح ار شیوخ نابز هک یتقو ات ،ددرگ هناگیب روهقم و بولغم و دیآرد نمشد تراسا هب یموق یتقو«

».دشاب هتشاد تسد

.دینک صّخشم ار نآ ؛تسا تسرد ریز راثآ زا دروم کی ةدنروآدیدپ مان-8

)هدود سنوفلآ( هبنشود ياههصق )فلا

)یناخریما اضر( زاغ بابک ناتساد )ج

)ریپسکش( هن ار تاهدنخ ریگب نم زا ار اوه )ب

)هتوگ( رفاسم ۀعطق )د

لگ« و »اوه و نان« زا رعاش روظنم »ریگم نم زا ار خرس لگ / هن ار تاهدنخ / اّما ،ریگب نم زا ار اوه / یهاوخ یم رگا ،ریگب نم زا ار نان« ةدورس رد-9

؟تسیچ بیترتهب ،»خرس

؟تسا تسردان ،هژاو مادک يانعم-10

هرظنم :هفیحص )دزرم :دحرس )جيزارفارس :تاهابم )بغورف :بات )فلا

.دیسیونب ار ریز تاغل ینعم-11

.................. :رّمعم / .................. :باتع / .................. :نیکست / .................. :تایحيذ / .................. :ییاغ / .................. :دحرس

ایند زا مشچ ات / زگره ار تاهدنخ اما / ریگب نم زا ،ار راهب ،ار ینشور ،ار اوه ،ار نان / دندرگیمزاب و دنوریم میاهاپ هک هاگنآ« ةدورس هب هجوت اب-12

»مدنبن

؟تسیچ ،»مدنبن ایند زا مشچ« ۀیانک موهفم )ب                          .دیبایب داضت ۀیارآ هنومن کی )فلا

.دیسیونب ار اهفذح عون و دینک یسررب لعف فذح رظن زا ار سرد نتم-13

؟تسا تفایرد لباق ریپسکش ةدورس شخب مادک زا ریز تیب نومضم-14

تسا رّرکم ان مونشیم هک نابز ره زک بجع نیو قشع مغ تسین شیب هصق کی

)ظفاح(

.دیبایب سرد نتم رد »صیخشت« ۀیارآ هنومن ود-15

.دینک صخشم يراکنا ماهفتسا زا ياهنومن ،نتم رد-16

؟درامشیمرب ار ییاهیگژیو هچ ،ینادواج قشع يارب ریپسکش-17

؟تسا هدش دیکأت ياهتکن هچ رب ریز ياهرطس رد-18

؟دنک وگزاب ار وت دنمشزرا يایاجس ای ارم قشع دناوتب هک نتشون يارب ياهزات زیچهچ ای تسا هدنام نتفگ يارب ياهزات فرحهچ

.دینک یسررب »دامن« دربراک رظن زا ار »ادورنولباپ« ةدورس زا شخب نیا-19

ریگم نم زا ار خرس لگ /هن ار تاهدنخ /اما ،ریگب نم زا ار اوه /یهاوخیم رگا ریگب نم زا ار نان
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؟تسا هتفرگ هرهب یبدا ياههیارآ مادک زا رعاش ،سرد نتم زا تمسق نیا رد-20

.دیاشگیم میور هب /ار یگدنز ياهرد یمامت /دیوجیم ارم نامسآ رد نانکزاورپ و /دوشیم اهر هک تاهدنخ اما ...

.دیسیونب ریز ياههژاو رد ار »نا« ۀناشن موهفم-21

.................. :ناراهب -

.................. :ناکباب -

.................. :نارواخ -

.................. :نادنخ -
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.دینک هسیاقم ریز ةدورس موهفم اب ار سرد نتم-22

دنمدرخ ریپ نآ دومرف شوخ هچ

مایا روج زا یلد نینوخ رگا

يداش تسا یجنگ لد لها شیپ هب

رایسب جنگ نیز دسریم سک نآ هب

ینیرفآ دنخبل هک اجره لگ وچ

مُگ مغ و جنر باتوچیپ رد وشم

دنپ ناهج رد دشابن رتشوخ نیزو

»ماج بل نوچ روایب نادنخ بل«

يداش تسا یجنریب درواتسد هک

راوازس ار ینامداش دشاب هک

ینیب دنخبل ینک ور وس ره هب

مّسبت ،نک مّسبت تلاح ره هب

.دیسیونب ریز نتم زا ار دوخ تفایرد و كرد-23

»هتخآ تسا يریشمش /نم ناتسد يارب /وت ةدنخ اریز ؛دنخب /تسا يراج نابایخ شرفگنس رب نم نوخ /هاگان هب يدید رگا و«

؟درامشیمرب ینادواج قشع يارب ار ییاهیگژیو هچ ریز دنب رد ریپسکش-24

».دراد يریپ تاحارج و رابغ و درگ هب یهجوت هن و / دنیبیم ناوج ار قوشعم هراومه ینادواج قشع هک تسا هنوگ نیا«

.دیسیونب ار نآ مان و دیبایب ار ریز ترابع زراب ۀیارآ-25

هک تسا رخآ راب نیا ،نادنزرف :تفگ ،دوب هتفگ نخس نم اب دورو ماگنه هک تخس اّما مرگ يادص نامه اب سپس و تسشن دوخ یسرک رب هک مدید ار ّملعم«

».مهدیم سرد امش هب نم

.دینک صّخشم ریز ياهلاثم رد ار »نا« موهفم-26

ناهوک )ب                    ناملید )فلا

؟تسیچ ریز تیب رد »چیپردچیپ هار« زا دوصقم-27

»چیه رگد دیابیم وت فطل ارمچیپردچیپ دیما نیا هار هب«

؟تسا قشع ياهیگژیو مادک رگنایب ،ریز ةدورس-28

»؟دنک وگزاب ار وت دنمشزرا يایاجس ای ارم قشع دناوتب هک / نتشون يارب ياهزات زیچ هچ ای تسا هدنام نتفگ يارب ياهزات فرح هچ«

.دیسیونب ریز ياهبیکرت زا کیره رد ار »نا« موهفم-29

نایواک شفرد )ب                     رتش ناهوک )فلا

؟تسا ناسکی ،هنیزگ مادک رد هناشن نیا دربراک اب ،»ناهاوخ« ةژاو رد ،»نا« ۀناشن دربراک-30

نایاپ )د                  نازیرگ )ج                  ناهاپس )ب                 نارواخ )فلا

.دیسیونب ار کیره تسرد ؛دراد دوجو ییالما یتسردان دروم هس ،ریز تاملک هورگ رد-31

شور و کلسم ،اپراهچ و روطس ،ایح و مرذآ ،بیهم يادص ،یمدآ ۀّثج ،باتفآ غیرچ ،جارات و امقی ،ثادحا تایلمع

؟تسیچ »ینادواج قشع« یگژیو ،ریز ةدورس هب هجوت اب-32

».دراد يریپ تاحارج رابغ و درگ هب یهّجوت هن و / دنیبیم ناوج ار قوشعم هراومه ینادواج قشع هک تسا هنوگنیا«

؟دنادیم نکممان ار ییاهزیچ هچ فیصوت ،ریز ةدورس رد رعاش-33

»؟دنک وگزاب ار وت دنمشزرا يایاجس ای ارم قشع دناوتب هک / نتشون يارب ياهزات زیچ هچ ای تسا هدنام نتفگ يارب ياهزات فرح هچ«
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؟دراد ییانعم بسانت ،دوخ لباقم میهافم زا کیمادک اب ،اهنتم زا کیره ،ریز لودج رد

».تفرگ ندیشخرد منورد رات و هریت ناتسبش رد یفیعض ةراتس«فلا

ندش راودیما

یناوتان و فعض زا ندش اهر

»ماج بل نوچ روایب نادنخ بلماّیا روج زا یلد نینوخ رگا«ب

راگزور تالکشم ربارب رد يرابدرب

یتخس ماگنه رد يداش هب هیصوت

−1

−2

−1

−2

.دیسیونب ار ریز راثآ زا کیره ةدنروآدیدپ مان-35

:ایمرا )ب:هبنشود ياههّصق )فلا

.دیسیونب ینعم  لقادح ریز تاغل يارب-36

.................. و .................. :تایحيذ / .................. و .................. :درواتسد

.................. و .................. :ایاجس / .................. و .................. :هلّیخم

.................. و .................. :تهُُّبا / .................. و .................. :مامتها

.................. و .................. :هتخآ / .................. و .................. :نالعا

2

.دیسیونب ار اهفذح عون ؟دناهدش فذح ياهژاو هچ ریز راعشا رد-37

»وت ِنآ زا نم و ینم ِنآ زا وت هک« :منادن یمیدق ،تسا یمیدق ار هچنآ -

وت و نم ِرادهنییآ ،تشد رد دیشروخ زورما -

1

2

).تسا یفاضا نت ود مان( .دیبایب ار ریز راثآ ناگدنروآدیدپ مان کنامک لخاد یماسا نایم زا-38

)هدازلامج یلعدمحم - یناخریما اضر  -رللیش شیردرف - ادورن ولباپ - يریشم نودیرف - ریپسکش - خاب دراچیر - هدود سنوفلآ(

ار تاهدنخ ،ریگب نم زا ار اوه / .................. :هبنشود ياههصق / .................. :زاغ بابک / .................. :رفاسم / .................. :ایمرا /  .................. :اههراولزغ

.................. :هن

؟دنکیم نایب ار یموهفم هچ »تفرگ سفن« ریز ترابع رد-39

.دیود تعرس اب هرابود و تفرگ سفن ،دشیمن هدید سکچیه ،درکیم راک مشچ هک ییاج ات درک هاگن ولج هب

.دیسیونب ریز ياههژاو رد ار »نا« ۀناشن موهفم-40

.................. :نادادماب

.................. :ناهام

.................. :ناهاپس

.................. :ناگدنود

.................. :ناوناب

.................. :نایواک

.................. :نالیگ

.................. :نالان

.................. :نازییاپ

؟تسا تسرد ییالما رظن زا کنامک لخاد ةژاو مادک ریز تارابع و تایبا زا کیره رد-41

.)مرازگ -مراذگ( اپ ریز هدروآ دیدپ ناهج راگدرورپ ار هچنآ و منیشنب داب ياهلاب رب دهاوخیم ملد -

.دنسرب دوخ )ییاق -ییاغ( لزنم رس رب دنهاوخیم هک منیبیم ار یناگراتس ،زاردورود رفس نیا رد -

.دوب زاریش ۀیملع )ۀضوح -ةزوح( درگاش نیرتهتسجرب -

.تسکش شیولگ رد ار ادص ،هودنا و )ضغب -ضقب( اما -

1

2

3

4

.دیسونب ریز ياههژاو رد ار »نا« ۀناشن موهفم-42

:نادنخ )ب                 :ناهوک )فلا

.دیسیونب ار ینادواج قشع ياهیگژیو زا یکی ،ریز ةدورس هب هجوت اب-43

ینادواج قشع هک تسا هنوگنیا / ،»وت نآ زا نم و ینم نآ زا وت هک« :منادن یمیدق ،تسا یمیدق ار هچنآ و / مناوخب رّرکم ار دحاو يرکذ دیاب زور ره«

»دنیبیم ناوج ار قوشعم هراومه
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.دینک باختنا نآ لباقم کنامک زا ار هدشهداد راثآ زا کیره بحاص مان-44

)یعاجش يدهم دیس / اتسوا دادرهم( ایراماتناس )ب                      )ادورن ولباپ / ریپسکش( اههراولزغ )فلا

.دیسیونب ریز ياههژاو رد ار »نا« ۀناشن موهفم-45

:ناهاوخ )ب                           :ناملید )فلا

.دیسیونب ،هدشصخشم ياههژاو رد ار »نا« عون-46

،شوماخ نانگمه )فلا

،دیراورم درگ رب فدص رادرک هب ،شدرگ ،درگ

شوگ رس ات ياپ

دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآ ربدندش نایرب تشد همه رسارس )ب

.دینک ادیپ ریز ةدورس رد ار زاسهیاپمه و زاسهتسباو طبر فرح-47

،یهاوخیم رگا ،ریگب نم زا ار نان

اما ،ریگب نم زا ار اوه

.هن ار تاهدنخ

؟دباییم يرتشیب تیمها و شزرا تلم کی يارب یلم نابز یعقاوم هچ رد-48

.دیسیونب ار هدشصخشم ياهتمسق موهفم و ینعم-49

ییادگ شتآ دنک یمرگ نآ زک /ییاور ار ممالک هد يزوس هب

.دهنن يرگید تخر وا زج ،دشاب هک اج ره ،تسا شتآ ،قشع

.دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک /دوب دیاش راب نیتسخن نیا

.دیسیونب ار ریز راثآ ناگدنروآدیدپ-50

.................. :هبنشود ياههصق

.................. :ریطلاقطنم

.................. :اههراولزغ

.................. :ایراماتناس

.................. :هماندابدنس

.................. :اناریت

.دیسیونب ار طبترمان تیب موهفم ؟دنراد كرتشم موهفم اهتیب مادک ریز تایبا نایمرد-51

هلیپ مرک ره َدَنت نت رب نفک -

درک دیابن سکچیه زا هلگ -

رای هک رای روج و دادیب ز لانم الد -

ملانن زگره ناگناگیب زا نم -

يرانچ ره دوخ زا شتآ درآ رب

تسام نت رب هچنآ تسام نت زک

تسا داد نیا و تسا هدرک نیمه بیصن ار وت

درک انشآ نآ درک هچره نم اب هک

1

2

3

4

؟دنتسه یموهفم هچ »دامن« تایبدا رد ریز تاناویح زا کیره-52

.................. :وهآ

.................. :بسا

.................. :دغج

.................. :لبلب

.................. :نوملقوب

.................. :ریش

.................. :غرمیس

.................. :یطوط

.دینک صخشم ار هٌبهبشم و هبشم ریز ياهبیکرت رد-53
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يدازآ نشور حبص

یهلا تمحر ماع راب

بالقنا یباتفآ ۀطوحم

يدازآ کنخ میسن
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