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 رفقای سخت کوش من، سالم!

باتوجه به افزایش روز افزون قیمت کتاب و لوازم 
های هم واریتحصیل، بهتر است کمی از دش

ای هدیهبکاهیم؛ به همین منظور این درسنامه 
هرچند ناچیز از طرف حقیر، برای شما عزیزان 

 است.

غیر اشتراک گذاری، کپی کردن و هرگونه استفاده 
 از این جزوه، بالمانع است. تجاری

 

 

 

 

 

مانند هر اثر –برای کیفیت این جزوه وقت و انرژی بسیار زیادی صرف شده است اما 
باعث افتخار خواهد بود که دانش آموزان عزیز، اولیای خالی از اشکال نیست؛  -دیگری

گرامی و همکاران محترم  نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهبود این جزوه به 

 ارسال نمایند. 09931113348یا شماره واتسپ  @Moghimieduآیدی اینستاگرام 
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 سبک شنایس

 ادبیات تعلیمی .1
 بازگو کردن موضوعات رفتاری، اخالقی یا مسائل اجتماعی و پندآموز به روش پند و اندرز قصد مولف:

 آموزش و تعلیم هدف این آثار:

 هایی از معارف بشریحکمت، اخالق، مذهب و دانش: کلمات کلیدی

های تحفه االحرار، داستانکلیله و دمنه، مثنوی معنوی، بهارستان، تاریخ بیهقی قابوس نامه، گلستان و بوستان،  نمونه آثار:

 صاحبدالن و برخی آثار طنز

  آورند.ادبی می –گاهی برای افزایش جذابیت و گیرایی، آثار تعلیمی را به صورت تخیلی 
 شود. قطعه مست و هشیار از پروین اعتصامی و ی مناظره استفاده میگاهی در ادبیات تعلیمی برای انتقال موضوع از شیوه

 اند.های مناظرهموجود در آثار نظامی از نمونهبرخی گفت و گوهای 

 ادبیات سفر و زندگی .2
هم اشاره شده و  سفرنامه و خاطره نگاریگذاشت؛ زیرا در کتاب درسی به  نامهزندگیتوان نام این دسته را به طور کلی می 

 اند.نامه در نظر گرفتهآنها را نیز زیر مجموعه زندگی

 شرح زمان، مکان، جزئیات و احواالت اشخاص/ مانند: سفرنامه ناصرخسرو سفرنامه:

 تواند همراه با چاشنی طنز باشد./ مانند: کالس نقاشی سهراب سپهریتوصیف ساده وقایع که می خاطره نگاری:

 دیگرانیا رخدادها و افکار  خویشثبت احوال و خاطرات  نامه یا حسب حال:زندگی

، روزها، متن میثاق دوستی، از پاریز تا ناصر خسرو، اتاق آبی، ارزیابی شتاب زده، زندگانی جالل الدین محمدسفرنامه آثار: نمونه 

 پاریس، بخارای من ایل من، تذکره االولیا، کویر و...

 .قالب اکثر آثار بیشتر نثر است. اما نثر آمیخته به نظم و نظم هم داریم 

 ادبیات غنایی .3
حاالت عاشقانه، امید و آرزو، دوستی، محبت، عشق، شادی، برخی مفاهیم عرفانی، احساسات، عواطف شخصی،  کلمات کلیدی:

 عرفان، مرثیه، مناجات، گالیه و شکایت

 نظم )غزل، مثنوی و رباعی( و نثر قالب:
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اسرار التوحید، تفسیر سوره یوسف، لیلی و مجنون، مرصاد العباد من المبدا الی المعاد، تذکره االولیا، غزلیات شمس،  نمونه آثار:

 مثنوی معنوی، فیه ما فیه، مثل درخت در شب باران

 گیرد.ادبیات عرفانی در حوزه ادبیات غنایی قرار می 
 برند.بهره می مثنویقالب از  معموال های داستانیشاعران در سرودن منظومه 
 ادبیات اپیداری )مقاومت( .4

آزادی، ستایش آزادی، آزادی خواهی، دعوت به مبارزه، پایداری در برابر ستمگران، تفکر انتقادی و آگاهی بخش،  کلمات کلیدی:

 عدالت خواهی، دادگری، بیدادگری، ستم ستیزی، حق جویی و...

 فریاد مظلومیت آزادی خواهانمحتوا: 

 به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری برابر ظلم دعوت هدف:

 نظم )قصیده، غزل و چهارپاره( و نظم قالب:

  آن از زمان مشروطه تاکنون است. رواجچهارپاره برای طرح مضامین سیاسی و انتقادی به کار رفته و 
 است. یاسیو س یمسائل اجتماع شتریآنها ب یکه محتوا ییها: غزلیغزل اجتماع 
 افتیآن زمان، رواج  یاجتماع-یاسیس یهایدر عصر مشروطه با توجه به دگرگون یاجتماع غزل. 
 شاعران غزل اجتماعی: محمدتقی بهار، عارف قزوینی، فرخی یزدی 

گوشواره عرش، سیاست نامه، قصیده بیداد ظالمان، غزل همای رحمت، در امواج سند، عباس میرزا آغازگری تنها، نمونه آثار: 

 ی شیرین فرهاد، قصیده دماوند، قصه2غزل آزادی، روایت سنگر سازان  زندان موصل،

 ادبیات انقالب اسالمی .5
  های امام خمینیفرهنگ انقالبی، قیام امام حسین، اندیشه کلمات کلیدی:

پس از ی خلق شده و به توصیف فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و منش انقالبی جامعه 1357آثاری که بعد از انقالب  تعریف:

 پردازند.انقالب می

 نظم)غزل و رباعی( و نثر قالب:

 رباعی سرایان امروز: محمد علی مجاهدی )پروانه(، مطفی محدثی خراسانی

 رباعی سرایان نامدار: خیام، عطار، مولوی، بابا افضل

صدا با حلق اسماعیل، صبح بهمن، هم  22ام، غزل خاک آزادگان، بانگ جرس، به یاد دریادالن صف شکن، من زندهنمونه آثار: 

 ، دری به خانه خورشید، سانتاماریا، شعر شکوه چشمان توبی تو
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 ادبیات حماسی .6
 آمیزد.رخدادهای شگفتی ساز می ی، جنگ آوری،قهرمانروایتی داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت که با  تعریف:

 داستانی، قهرمانی، ملی، شگفتی سازی )خرق عادت( ها:ویژگی

 روایی بودن و بستری برای نقل مجموعه حوادث داستانی:

 (بهشت و به باال چو ساجن به رخ چو/  به کردار عاج شیز سر تا به پا) های متمایز و برتر از سایرینقهرمانی: پرداختن به فردی با ویژگی

 (ساز کفن چنان چون بود رسم و/  پراگنده کافور بر خویشتن) ملی: نشان دادن آداب و رسوم و عناصر فرهنگی

 (هم از مردم و هم ز دیو و پری/  همی زین فزون بایدم لشکریشگفت آوری: پرداختن به حوادث و موجوداتی که توجیه علمی و تجربی ندارند )
 ی روشن، شعرِ وطن، شعرِ خوان هشتم، شعرِ ای میهنشاهنامه، دلیران و مردان ایران زمین، حمله حیدری، چشمهنمونه آثار: 

  ملت، بیانگر آرمانهای آنهاست.حماسه هر 
 .حماسه پیوند خیال و واقعیت است 
 .در حماسه، شاعر یا نویسنده، مورخ ملت است 
 شود.در حماسه و نبردها، رجز خوانی به فراوانی دیده می 

 ادبیات داستانی .7
 آیند.آثاری که با بهره گیری از برخی عناصر پدید می تعریف:

 ی دید و...روایت، شخصیت، لحن، زمان، مکان، زاویه عنصر:

مثنوی معنوی، اخالق محسنی، داستان خسرو، لطایف الطوایف، کلیله و دمنه، جوامع الحکایات و لوامع الروایات،  نمونه آثار:

 شلوارهای وصله دار، سه دیدار، منطق الطیر، سندبادنامه، ارمیا، کباب غاز و...

 گیرد.آثار روایی را در بر می یادبیات داستانی همه 
 گنجاند.داستان ظرفی است که نویسنده تفکرات، آرزوها و مفاهیم خاص را در آن می 

 ادبیات جهان .8
 جغرافیای فرهنگی خارج از ایران موضوع:

های تازه، سه پرسش، ماه نو و مرغان آواره، پیامبر و دیوانه، های زمینی و مائدهسمفونی پنجم جنوب، مزارشاعر، مائدهنمونه آثار: 

 های دوشنبه، مسافرای به نام آذرباد، هوا را از من بگیر ...، قصهغربی، پرنده –دیوان شرقی 

 نشوید!هنگام مطالعه تاریخ ادبیات این بخش، از مترجمان هر اثر غافل  
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 هاآثار و نام

نظم و نثرند. مابقی از شده اند، ترکیبی  نوشتهکه به صورت ستاره دار شده است، منظوم و آنهایی  زیر آنها خط کشیدهآثاری که 

 اند.آثار به صورت نثر نوشته شده

 آثار مربوط به هر پایه به صورت جداگانه لیست شده است.

 پایه دهم

 

 

 

 

 

 پایه یازدهم

 

 مولف اثر

 علی صفیفخرالدین  لطایف الطوایف

های زمینی و مائده

 های تازهمائده
 آندره ژید

 موالنا مثنوی معنوی

 فرانسوا کوپه مزار شاعر

 معصومه آباد اممن زنده

 مولف اثر

 سهراب سپهری اتاق آبی

 حسین واعظ کاشفی اخالق محسنی

 محمدبن منور اسرارالتوحید ...

 شیخ فریدالدین عطار نامهالهی

 علی اکبر دهخدا و حکم امثال

 ی یوسفتفسیر سوره
احمد بن محمد بن زید 

 طوسی

 عبدالحسین وجدانی داستان خسرو

 محمدی اشتهاردی های صاحبدالنداستان

 مرتضی آوینی شکندریادالن صف

 جمال میرصادقی دیوار

 ابومعین ناصر خسرو سفرنامه ناصر خسرو

 نزارقبانی سمفونی پنجم جنوب

 لئو تولستوی سه پرسش

 خواجه نظام الملک توسی سیاست نامه

 ابوالقاسم فردوسی شاهنامه

 نیما یوشیج هاشعر آی آدم

 قابوس نامه
عنصرالمعالی کیکاووس بن 

 اسکندر...

 سعدی *گلستان

 ی عرشگوشواره
سیدعلی موسوی 

 گرمارودی

 مولف اثر

 محمد بن منور رار التوحیداس

 فریدالدین عطارشیخ  اسرار نامه

 سنایی الهی نامه

 سعدی بوستان

 جامی *بهارستان

 ریچارد باخ ای به نام آذربادپرنده

 جبران خلیل جبران پیامبر و دیوانه

 ابوالفضل بیهقی تاریخ بیهقی

 جامی تحفه االحرار

 شیخ فریدالدین عطار االولیاتذکره

 محمد عوفی *جوامع الحکایت و لوامع الروایات

 دکتر غالمحسین یوسفی ی روشنچشمه
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 دوازدهم پایه

 

 

 

 

 مولف اثر

مشهدی باذل حمله حیدری  

 یوهان ولفگانگ گوته شرقی –دیوان غربی 

 دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن روزها

 مجد خوافی *ی خلدروزه

 کامور بخشایش زندان موصل ...

 بدیع الزمان فروزانفر زندگانی جالل الدین محمد...

 نادر ابراهیمی دیدارسه 

 رسول پرویزی شلوارهای وصله دار

 مجید واعظی عباس میرزا آغازگری تنها

 موالنا غزلیات شمس

 وحشی بافقی فرهاد و شیرین

 دکتر محمد معین فرهنگ معین

 در کتاب ذکر نشده! *کلیله و دمنه

 سعدی *گلستان

 اینظامی گنجه لیلی و مجنون

 رابیندرانت تاگور ماه نو و مرغان آواره

 موالنا مثنوی معنوی

 الدین رازینجم *مرصاد العباد ...

 شیخ فریدالدین عطار منطق الطیر

 لطفعلی صورتگر میثاق دوستی

 سید حسن حسینی هم صدا با حلق اسماعیل

 مولف اثر

 ویکتور هوگو بینوایان

 شیخ فریدالدین عطار تذکره االولیا

 همدانیعین القضات  *تمهیدات

 محمدرضا رحمانی تیرانا

در حیاط کوچک پاییز 

 در زندان
 مهدی اخوان ثالث

 سلمان هراتی ی خورشیددری به خانه

 2روایت سنگرسازان 
عیسی سلیمانی لطف 

 آبادی

 سید مهدی شجاعی سانتاماریا

 ظهیری سمرقندی سندبادنامه

 ابوالقاسم فردوسی شاهنامه

 شکسپیر هاغزلواره

 شهاب الدین سهروردی الحقیقه العشقفی 

 موالنا فیه ما فیه

 احمد عربلو ی شیرن فرهادقصه

 آلفونس دوده های دوشنبهقصه

 در کتاب ذکر نشده! *کلیله و دمنه

 دکتر علی شریعتی کویر

 سعدی *گلستان

مثل درخت در شب 

 باران
 محمدرضا شفیعی کدکنی

 موالنا مثنوی معنوی

 فرید الدین عطارشیخ  منطق الطیر

هوا را از من بگیر 

 ات را نه!خنده
 پابلو نرودا

 مولف اثر

 رضا امیر خانی ارمیا

 محمدابراهیم باستانی پاریزی از پاریز تا پاریس

 محمد بهمن بیگی بخارای من، ایل من
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 هاترجمه

 لقب نام

 پرتوی سودابه ای به نام آذربادپرنده

 نجف دریابندری پیامبر و دیوانه

 کوروش صفوی شرقی –دیوان غربی 

 سمفونی پنجم جنوب
محمد شکرچی، ناهید نصیحت، 

 سیدهادی خسروشاهی

 عبدالحسین زرین کوب های دوشنبهقصه

 ابوالمعالی نصراهلل منشی کلیله و دمنه

 ع. پاشایی ماه نو و مرغان آواره

 مهستی بحرینی های تازهمائدههای زمینی و مائده

 

 القاب و اسایم

 لقب نام

 بهاء الدین ولد محمدبن حسین خطیبی

 پروانه محمدعلی مجاهدی

 جذبه محمود شاهرخی

 دایه نجم الدین رازی

 سپیده کاشانی سرور اعظم باکوچی

 شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی

 م. امید مهدی اخوان ثالث

 م. سرشک کدکنیمحمدرضا شفیعی 

 / رومی موالنا / مولوی جالل الدین محمد بلخی

 مهرداد اوستا محمدرضا رحمانی

 نیما یوشیج علی اسفندیاری
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 سایر نکات

اند، برای مرور سریعتر، تر هستند و در کنکور پر تکرار بودهکنیم. عباراتی که مهمها را مرور میدر این بخش نکات مهم بطن درس

  مشخص شده اند. ✔با عالمت 

 دارند. "الهی نامه"، هر دو کتابی به نام سنایی غزنوی و عطار نیشابوری 

  کند.را توصیف مینیما یوشیج حس و حال عاطفی خویش و با زبان صمیمی،  با بیان "پیرمرد چشم ما بود"جالل آل احمد در 

  است.رفتار ظالمانه قوم مغول قصیده بیداد ظالمان سیف فرغانی، حول موضوع انتقاد از 

  دهند.را نشان میی معاصر تحوالت فکری و فرهنگی جامعهآثار ادبیات انقالب، تصویری از 

 :نبرد رستم و اشکبوس 

 . رستم: از پهلوانان ایرانی3  . افراسیاب: پادشاه توران2  پادشاه ایرانکیخسرو:  .1

 . طوس: از فرماندهان ایرانی6  . رهام: از مبارزان ایرانی5  . اشکبوس: پهلوان سپاه توران4

 . کاموس: از سپهبدهای سپاه توران7

 است. کشانی همان اشکبوس

 است.طنزگویی، چاالکی، دالوری و زبان آوری های نبرد تن به تن است که سرشار از ترین صحنهنبرد رستم و اشکبوس از عالی

 کند.سپاه توران به ایران حمله می

 کند.کیخسرو از رستم درخواست کمک می

 کند.به نبرد اشکبوس رفته و او را نابود میبه صورت پیاده رستم 

 دآفرید:نبرد سهراب و گر 

 است.(رستم پدر سهراب آید. )ایران میبه  ، به دنبال پدر خودسهراب همراه سپاه توران

 است.ها و زنان از موثرترین شخصیتعلیرغم حضور کوتاه، گردآفرید 

 سهراب قبل از ورود به ایران باید مقاومت سپید دژ که در مرز ایران و توران واقع است را بشکند.

 ندهان سپید دژ هستند.هجیر و گژدهم فرما

 است.گردآفرید دختر گژدهم 

 کند.سهراب ابتدا قصد کشتن هجیر را دارد، اما او را اسیر می

 رود.شود. اما گردآفرید پیشقدم شده و نزد سهراب میآگاهی از اسارت هجیر باعث ولوله در دژنشینان می

 

  است.کامور بخشایش است، اما گردآورنده آن اصغر رباط جزی کتاب زندان موصل خاطرات 

 :زندگی مولوی 

 672جمادی اآلخر  5مرگ:   در شهر بلخ 7تولد: اوایل قرن 

 محمدبن حسین خطیبی )بهاء ولد(نام پدر: 

 همسر: گوهر خاتون سمرقندی

 است.اقامت طوالنی وی در قونیه علت شهرت به رومی، 
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 سالگی مولوی( 5رهسپار شد. ) حج، از بلخ مهاجرت کرد و به قصد نجش از خوارزمشاهدر امان ماندن از مغوالن و رپدر او برای 

  را از او هدیه گرفت. اسرارنامهدر نیشابور با عطار مالقات کرد و کتاب 

 شد. قونیه، پادشاه سلجوقی روم، راهی کیقبادپدرش پس از حج، به درخواست 

 وعظ را به عهده گرفت.پس از درگذشت پدر، در بیست و چهارسالگی مجالس 

 :شمس و موالنا 

 شمس و خانواده او اهل تبریز بودند.

 کرد.شمس برای کسب علوم بسیار مسافرت می

  گفتند.میشمس پرنده به او سفر و جست و جو در عالم معنا به دلیل 

 موالنا علیرغم استادی خود، در بیست و هشت سالگی به خدمت شمس زانو زد.

 معارف شمس غرق شد که مریدان خود را از یاد برد و این مسئله موجب خشم آنها شد.موالنا چنان در 

 شمس ناچار به ترک قونیه شد.

 فرستاد و او را بازگرداند. دمشقرا در جست و جوی شمس به سلطان ولد موالنا پسر خود 

 مجددا شمس ناچار به ترک قونیه شد و موالنا در یافتن او ناتوان ماند.

 بود. الهی مشغول نشر معارفحسام الدین چلپی و صالح الدین زرین کوب پس از این حوادث، موالنا با شاگردان خود 

  نوشت.سبک الهی نامه سنایی و منطق الطیر عطار موالنا کتاب مثنوی معنوی را در حسام الدین چلپی به اسرار 

 نامه، هجده بیت ابتدایی این کتاب است.نی

 هم عصر مولوی بودند و با او دیدار کردند.ن عراقی سعدی و فخرالدی

 مولوی، سعدی را شیفته خود کرد. "هر نفس آغاز عشق..."غزل 

 

 :داستان کاوه آهنگر 

 دعوت کرد.جنبش ضد ضحاک خود را بر سر نیزه کرد و مردم را به پیشبند چرمین نظیر که های بیکاوه: یکی از چهره

 های ایرانی.در داستانخوی بدی و شیطانی و زشتی ضحاک: مظهر 

 دهاک )اژدها( است.ضحاک معرب اژی

 ضحاک در اوستا موجودی است سه سره، سه پوزه و شش چشم که دیوزاد و مایه آسیب آدمیان، فتنه و فساد است.

های حیوانی چاالک به او خورش . شیطان به شکل خوالیگری2. اقدام به کشتن مرداس 1خورد: ضحاک بارها فریب ابلیس را می

 روید.. بر اثر بوسه زدن ابلیس بر شانه او، دو مار بر آنها می3دهد. خورانده و خوی بد را در او پرورش می

 .خوهای اهریمنیمار در ادبیات اساطیری مظهری است از 
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 .مقام شاهی برسدتوسط او و شیطان به قتل رسید تا ضحاک یه که مردی پاک دین بود، مرداس: پدر ضحاک 

 فریدون: کسی که پدرش توسط ضحاک آسیب دیده بود و در نهایت با یاری کاوه، او را در دماوند زندانی کرد.

 آبتین: پدر فریدون که مغزش به ماران ضحاک خورانده شد.

 فرانک: مادر فریدون که او را به البرز کوه برده و به دست مدی پاک دین سپرد.

 

  است.غلبه بر حریف در مناظره، گفت و گو به قصد 

  اشاره دارد.سلطه بیگانگان و بیدادگری محمدعلی شاه غزل آزادی اثر عارف قزوینی، به 

  هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هتاکی در مطبوعات، آزار وطن خواهان و سستی دولت مرکزی، به تحریک بیگانگان، 1301در سال 

 بروز کرده بود.

  ،را سرود.قصیده دماوندیه بهار با الهام از این مفاهیم 

 .شعر شکوه چشمان تو در نکوداشت شهید حججی است 

 

 :داستان گذر سیاوش از آتش 

 سیاوش: فرزند کیکاووس  بندد.سودابه: همسر کاووس که به سیاوش دل می کیکاووس: شاه کیانی

 دهد.علیم قرار میاو را به زابل برده و تحت ت رستمپس از تولد سیاوش، 

 بندد.پس از بازگشت سیاوش، سودابه به او دل می

 بزند. اتهامشود سودابه به او کند. و این باعث میآموخته است، درخواست او را رد میآزرم، حیا و پاکدامنی سیاوش که 

 باستانی / زمینه ملی حماسه(گناه تشخیص دهند. )رسم کند تا گناهکار را از بیی برپا میآتشکیکاووس به توصیه موبدان 

 گردد.گناهی او ثابت میگذرد و بیسیاوش به سالمت از آتش می

 

 برادر ناتنی رستم است که او را در چاه انداخت. شغاد 

  با تیر به درخت دوخترستم انتقام خود را از شغاد گرفت و او را. 

 است.پست و نامرد های شغاد نماد انسان 
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 پاسخنامه کلیید
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