


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل چهارم تشریحی

؟ارچ ؟تساهدش دننام »هنشت ياهدنیوج« هب یسک هچ ،سرد نتم رد-1

.دیبایب لداعم ياههژاو ،ریز یناعم زا کی ره يارب ،سرد نتم زا-2

) .................. ( کلهم مرگ داب

) .................. ( نازیوآ

) .................. ( اشامت

) .................. ( شرگن

؟دیوگ یم هچ ییاتسور یگدنز اب يرهش یگدنز ي هسیاقم رد هدنسیون-3

.دیبایب زنط هنومن ود سرد نتم رد-4

؟دراد هراشا ییارجام هچ هب »!یناماس ریما اب یکدور گنچ و رعش هک درک نامه نم اب ردارب ي همان« ي هلمج-5

؟تسا هدرک فیصوت هنوگچ کناب رد ندش دنمراک زا سپ ار دوخ یگدنز هدنسیون-6

؟تسیچ »دش ناخاضر مهً ادعب و دوب ناخاضر ًالبق هک هاشاضر تمیزع زا سپ« ي هلمج زا هدنسیون روظنم-7

.دینک صّخشم نآ »عون« رکذ اب »یعبت شقن« کی ،ریز ۀتشون رد-8

»...هک دنکیم وگزاب لاح نابز هب نآ ةدروخدود ياهوراب و روطق ياهراوید .یمیدق تسا يرهش ،ایلاتیا تختیاپ ،مر«

.دینک نییعت ًاقیقد ار هدش صخشم ياه لعف نامز ،ریز ترابع رد-9

».دنا هتخادنا لاخ و طخ ،اه کبک هجوج .دوش یمن عطق مد کی نیچردلب يادص«

؟تسیچ ».دراد روضح ادخ ،ریوک رد« ۀلمج موهفم-10

.دییامن نییعت ار هتسباو ۀتسباو عون ،ریز یمسا ياههورگ زا کی ره رد-11

یلامش ياههوک ۀنماد )ب               هار خسرف تفه )فلا

.دینک لماک ار لودج ،ریز یمسا ياههورگ هب هجوت اب-12

تایبدا ةزوح درگاش نیرتهتسجرب )فلا

ریوک نآ بلق )ب

هیلاٌفاضم ِهیلاٌفاضمهیلاٌفاضم ِتفص

؟تسا مادک »هّبشم« ،ریز ترابع ةدشصّخشم هیبشت رد-13

دنمدرد حور نآ ياههلان ،مریگیم شتوکس یبیغ ياهناراب ریز رد ار مبلق باتیب و نینوخ تشم هاگره هک یباتهمرپ و شوماخ ناتسلخن نیا ،ریوک نامسآ«

».مونشیم ار

؟دراد دیکأت یموهفم هچ رب ».دینک اشامت ،تسا ناهنپ ریبعت و یّقلت نیا رد هک ار یحور ،نآ ریز رد و دینز رانک ار تاملک« ترابع-14

؟دراد هلمج دنچ ریز ترابع-15

».دمآ یم نابرهم و شخبدیما ،لاصو ناتسبات و میدوب شهار هب مشچ هناربص یب ،راهب مد نیتسخن زا لاس ره هک يا هظحل ؛دوب يزیگناروش و زیزع ۀظحل«

.دراد مان ..................  دهدیم حیضوت دوخ زا سپ تفص ۀجرد و هزادنا ةرابرد هک ياهملک-16

.دشاب هتفر راکهب »تفص دیق« یمود رد و »تفص ِتفص« یلوا رد هک دینزب لاثم یمسا هورگ ود-17

.دیسیونب ریز ياههورگ رد ار هتسباو ياههتسباو مان-18

رادهدنخ یلیخ ملیف )فلا

يدروجال یبآ نامسآ )ب

؟دوشیم میسرت هنوگچ »تحار رایسب راک« :یمسا هورگ یتخرد رادومن-19
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ادبیات سفروزندگى



؟تسا هتسباو ۀتسباو عون مادک رگنایب »تفص + تفص +ِ ــ + مسا« :ِلومرف-20

؟تسا ملع مادک فیرعت ».دنکیم ثحب عرش ماکحا یلمع عورف زا هک یملع و هیعرش ماکحا ملع«-21

؟دراد هراشا ییاهتوافت هچهب ،يرهش یگدنز و ییاتسور یگدنز ۀسیاقم اب هدنسیون-22

.دیسیونب و دیبایب سرد نتم زا ،دنشاب هتشاد ییالما تیمها هک یمسا هورگ راهچ-23

؟تسیچ ریز ترابع زا هدنسیون دوصقم-24

».دنریم یم همضاه ءوس زا ًالومعم ،دنمتورث ياه مدآ دننام مه گرزب ياه يروطارپما« :هک دنا هتفگ شوخ هچ

.دیسیونب و دیبایب سرد نتم زا ییالما مهم ۀملک هورگ جنپ-25

؟تسا هدرک هدافتسا هنوگچ و هلمج مادک رد هیآ نیا زا هدنسیون-26

)کلم ي هروس ،5 هیآ(   ...َحِیباصَِمب اینُّدلا َءاَمَّسلا َانَّبَر ْدََقل َو

؟دراد هراشا يا هثداح هچ هب و تسا یسک هچ »نیتسار ماما« زا دوصقم-27

.دینک نییعت ریز یمسا ياههورگ رد ار »هتسباو ۀتسباو« عون-28

هار خسرف تفه )ب              ناهج نیا ریسا )فلا

؟دراد دیکأت یموهفم هچ رب ،ریز تایبا زا کی ره-29

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

؟دنراد دیکأت یکرتشم موهفم هچ رب ،ریز ياهنتم-30

»رگد ياپ اب َرب یم هر / رگد ياج وت رهش / ییاناد ِیخلت اهبل رب / ییابیز ۀساک اهفک رد«

».درمژپ لدیب و دردیب لقع نیا درس ِمومَس رد ساسحا و ماهلا و لایخ و رعش رّطعم و نیگنر ياهلگ زا رپ غاب نآ«

.دیسیونب ار کی ره تسرد لکش ؛دراد دوجو ییالما یتسردان دروم ود ،ریز ياه هملک هورگ رد-31

»هاگهانپ و اوأم - هتخیمآ و نیجا - هدیشوپ و روطسم / همضاهءوس - یگدنامرد و لاصیتسا«

؟تسیچ »یلیفط« ۀملک ینعم-32

؟تسا هدش هراشا ردپ یقالخا یگژیو مادک هب ».تسشنیم شنیگنر ةرفس رب ییاقشق یناخلیا هک يردپ نامه« :ترابع رد-33

اراخب يوس هب ... و متشاذگ باکر هب اپ ... درک مشوهدم نایلوم يوج يوب ،دش ناینرپ يومآ گیر ،تسشنورف نوحیج بآ« :تارابع كرتشم موهفم-34

؟تسیچ ».دوب نم لیا نم ياراخب ،مدوشگرپ و لاب

؟تسا لثم مادک لداعم ».دیشک یقاتا دنچ ۀناخ کی رد ياهیارک قاتا کی هب يرتنالک و ییادخدک قرب و قرز رپ یگدنز زا نامراک« :ترابع-35

؟تسیچ ».دش ناخاضر مهً ادعب و دوب ناخاضر ًالبق « :ترابع زا هدنسیون روظنم-36

».ینک یقرت ات يوش نوفدم و سوبحم و ینامب ياهرادا ای يرتفد رد دیاب« :ترابع رد هدنسیون-37

؟تسا هدومن داقتنا یهاگدید هچ زا )فلا

؟تسیچ هتشون نحل )ب

تخس ندنام ناسنا و تسا هدولآ تخس یگدنز هک تسا يراگزور رد ندنام ناسنا ۀفسلف نیا و تفرگ هرانک و مدرم و یگدنز زا« :ترابع موهفم-38

؟تسیچ ».راوشد

؟تسیچ ».تسا یکچوک دابآقشع ییوگ تسرد« :ترابع موهفم-39

حیملت ياهعقاو هچ هب ».تسیرگیم و دربیم ورف هاچ موقلح رد رس ،دیلپ ۀنیدم نآ رانک رد هک مگرزب و نیتسار ماما نآ دولآهیرگ ياههلان « :ترابع-40

؟دراد

هوک ۀنیس هب ناریا یلامش ياههوک ۀنماد زا ،دیآیم نوریب گرزب یلاچخی لد زا ییوگ ،ریوک نازوس زومت رد هک درس یبآ ۀمشچ« :ترابع ياههیارآ-41

؟تسیچ ».درادیمربرس نانیزم گرا لد زا و دوشیم ریزارس

؟تسیچ ».درمژپ لدیب و دردیب لقع نیا مومس رد ساسحا و ماهلا و لایخ و رعش رطعم و نیگنر ياهلگ زا رپ غاب نآ« :ترابع ياههیارآ-42

.دیسیونب ار ریز ترابع رد هدشصخشم تاملک يروتسد شقن-43

».دندرتسگیم لیا هار رد اولح و ینیریش طاسب ،رهش نادرگهرود و ناشورفتسد«
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..................  و ..................  ینابز اب ار دوخ ..................  حرش ،سرد نیا رد هدنسیون اریز تسا ..................  »نم لیا نم ياراخب« سرد یبدا عون-44

.تسا هتشاگن

؟تسیچ ».مزادنارب نب و خیب زا ار دادیب تخرد و موش یضاق ات متفر يرتسگداد غارس هب« :ترابع رد مالک نحل-45

.دیسیونب ار ریز تایانک موهفم-46

:تسا ناشن و رهُم نامه رب )فلا

:مراد نادند ریز ار شاهزم  )ب

:دشیم بآ ملد رد دنق  )ج

:دنتشاد مسر و مسا  )د

:متفوک اهرد هب هقلح  )ـه

:دوریمن نیئاپ شیولگ زا شوخ بآ )و

.دیسیونب ار اهنآ حیحص و دیبایب ار ریز نتم ییالما طلغ -47

وخ طولب و َنب شتآ هب هک یناسک يارب .دوب وا هب اهمشچ ۀمه رارسا میکح زا دعب .دمآ نانیزم هب يداه اّلم موحرم سرد ۀضوح زا يدرم ،شیپ لاس داتشه«

».متشادن راسگهودنا و راخمغ و رارق و مارآ رهش رد .دوب تفآ غارچ تفن و لقنم لاغذ دندوب هتفرگ
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.دراد مان ..................  »یگیبنمهب دمحم« رثا-48

.دینک صخشم ار کی ره عون ؟تساهتفر راکهب »هتسباو ۀتسباو« ،ریز یمسا ياههورگ مادک رد-49

ریوک نازوس زومت

ریوک نآ بلق

كاپً اتبسن ياوه

یناریا سابل تسد هس

قوذشوخ رامعم نیا

یبدا ةزوح درگاش

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟»لاحبسح« ای دوشیم بوسحم »همانرفس« زا یشخب ،سرد نتم-50

.دیهد حیضوت و دیبایب سرد نتم رد »حیملت« هنومن ود-51

.دینک صخشم سرد »مهن« دنب رد ار یبدا ياه هیارآ-52

.دینک یسررب »ب« و »فلا« دراوم هب هجوت اب ار ریز ترابع-53

.مدوبهتفر نامسآ ةراظن هب و مدوبهتشاذگ هناخ ماب يور رب ار دوخ نم زین بش نآ

.................. هدش صخشم ياهژاو يروتسد شقن )ب                       .................. یمسا هورگ )فلا

.دیسیونب نآ زا ار دوخ تفایرد ؟تسا ظفاح زا تیب مادک روآ دای »لجعتسم تلود« ،سرد نتم هب هجوت اب-54

.دیسیونب لودج رد نآ لباقم ار تیب ره یلک موهفم-55

یلک موهفمتیب

دش نایع كات زا و دمآ نیجع كاخ اب

دنداهن مان شا یم هک ناهاش لد نوخ

تفای ناغم ریپ سََفن زا قیرط نییآ

دنداهن مان شا یپ هدنخرف هک رضخ نآ

؟تسا َلثَم مادک روآدای ،ریز ترابع-56

».دربب هانپ اه گنهرس تموکح ۀیشاغ رام هب هدش راچان ،متسیب نرق یسارکومد ةراّرج برقع میب زا«

.دینک یسررب یبدا ياه هیارآ رظن زا ارریز ياه تیب و ترابع-57

.دز یم مشچ نآ زا و تشاد مشچ مور هب ییایند زور کی )فلا

دنداهن مان شا یک هک ینایک سوواک )ب

یهاگ هک دوب ام يدرس مد و یمرگ لد )پ

؟دنداهن مان شا یک ؟دوب اجک ؟دوب یک 

دنداهن مان شا يد هاگ و همدادرم

.دیبایب بسانم يا هنومن »هتسباو ياه هتسباو« عاونا زا کیره يارب ،سرد نتم زا-58
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؟تسانعم هچ هب ،تیب ره رد »قاط« ةژاو-59

فیرح دهاوخن تفج ،قشع تسا ریذپ قاط )فلا

رز ِتخت نوردنا قاط هب هداهن )ب

تسا قاور و قاط اب ناقوشعم يوربا نوچ )پ

)یناقاخ(       هن قاط ،یهن ياپ رگا قشع طََمن رب

)یسودرف(      رهگ رد يا هیاپ ره هب هدناشن

)يرهچونم(    تسا راگن و گنر اب نایور يرپ يور نوچ

؟تسا تسردان هیارآ مادک-60

)هیبشت( :دیشک ناششوغآ رد عفترم ياه هوک )ب                     )يزیمآ سح( :دنتفرگرس زا ار نیریش یگدنز )فلا

)صیخشت( :دوب ناشراظتنا رد لالز ياه همشچ )ت                                               )هراعتسا( :اه نمچ رّطعم نماد )پ

؟دراد طابترا سرد نتم زا شخب مادک اب ،يرهپس بارهس زا ،ریز ةدورس ره یلک نومضم-61

.رگد ياپ اب َربیم هر / رگد ياج رد وت ِرهش / ییاناد ِیخلت اهبل رب / ،ییابیز ۀساک اهفک رد )فلا

جوم تماق دقیپ / مناوخیم فلع مارحالاةریبکت یپ ار مزامن نم / ورس ۀتسدلگ رس دشابهتفگ داب ار شناذا هک / مناوخیم یتقو ار مزامن نم )ب

؟دنکیم وجتسج ار یموهفم هچ »ریوک شکهاک ياهیتاهد« و »رهش نیشنتلافسآ سکول مدرم هاگن« :ترابع ود رد هدنسیون-62

لابزیت نیهاش« و ».دیشک یقاتا دنچ ۀناخ کی رد ياهیارک قاتا کی هب يرتنالک و ییادخدک قرب و قرز رپ یگدنز زا نامراک« :تارابع كرتشم مومهفم-63

؟تسیچ »مدرب هانپ یجنک هب و مدش یلیفط يروبنز ،مدوب اهقفا

؟تسیچ ».رگد ياپ اب َربیم هر /رگد ياج رد وت رهش /ییاناد یخلت اهبل رب /ییابیز ۀساک اهفک رد« :رعش موهفم-64

.دیبایب یبدا ۀیارآ راهچ ».دنتفرگ رس زا ار نیریش و نیرید یگدنز « :ترابع رد-65

یپ /مناوخیم فلع مارحالاةریبکت یپ ار مزامن نم /ورس ۀتسدلگ رس دشاب هتفگ داب ار شناذا هک /مناوخیم یتقو ار مزامن نم « :رعش ياههیارآ مامت-66

.دیسیونب و دیبایب ار ».جوم تماقدق

؟تسا رعاش مادک ةدورس و يرعش هچ زا هتفرگرب »قّلعم زبس يایرد نیا« :ترابع-67

حیملت نآرق ۀیآ مادک هب ».دوشیم ادخ يایوگ نابز و دراد بل رب ار یحو تایآ شاهزیرگنس و گنس ةرخص ره ،شهوک ،شراغ ،شتخرد « :ترابع-68

؟دراد

ار ».مریگیم شتوکس یبیغ ياهناراب ریز رد ار مبلق نینوخ تشم هاگره هک یباتهمرپ و شوماخ ناتسلخن نیا ریوک نامسآ« :ترابع ياههیارآ-69

.دیسیونب

.دینک صخشم ار ریز ترابع یمسا ياههورگ-70

».دنداد متسد هب فیفخ گنفت دعب یتدم«

؟دراد هراشا یبلطم و هیآ هچ هب ».متفر باوخ هب شیوخ رتسب رد »ارسا« نآ كاپ و بوخ ۀئشن زا هتسخ ماب يور رب بش نآ« :ترابع-71

؟تسیچ ».دینک اشامت تسا ناهنپ یّقلت نیا رد هک ار یحور نآ ریز رد و دینز رانک ار تاملک « :ترابع زا روظنم-72

؟تسیچ هدشصخشم دراوم زا روظنم »یتعیرش یلع« زا »ریوک« سرد هب هجوت اب-73

ۀنیدم نآ رانک رد شبیرغ و مانمگ ۀعیش نیا نوچمه ار مگرزب و نیتسار ماما نآ دولآهیرگ ياههلان مونشیم ار اهنت و دنمدرد حور نآ دولآهیرگ ياههلان

:تسیرگیم دیلپ

؟دراد هراشا ياهعقاو هچ هب »یناماس ریما اب یکدور گنچ و رعش هک درک نامه نم اب ردارب ۀمان « :ترابع-74

.دیسیونب ار کی ره حیحص و دیبایب ار اهنآ .دراد دوجو ییالما طلغ  ریز تاملک هورگ رد-75

-يونعم ۀعشن -نیورپ لیدنق -دیشروخ ؤلألت -یبیغ ناراب -ماهلا رطع -ریوک ةرخس -یتسه رارسا -رّقحم طایح -ناوخ تمیزع -لداع یضاق -لالز بآ«

»راوید باق -ینابرهش رومعم -رصح و ّدح -اولح طاسب -داب ناذا -رعش نومضم -راذگ و تشگ -درس مومَس
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؟تسیچ ریز تاملک ینعم-76

:ارسا )فلا

:هراگنا )ب

:َنب )ج

:ناینرپ )د

:زومت )ـه

:مومَس )و

:شاق )ز

:رَهَک )ح

:گَرا )ط

:ولألت )ي

:»نایلوم يوج يوب« یناوخناور ِسرد-77

؟تسا هدش لقن یباتک هچ زا )فلا

؟تسیک باتک نیا ةدنسیون )ب
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