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اریخ ادبیات جامعت

دهمسال -1فارسی

ها ونکاتویژگی مؤلفاثرنام 

منظومعطارالهی نامه

منثورمحمداشتهاردیداستانهای صاحبدالن

ی کیکاوسعنصرالمعالقابوس نامه
/ تعلیمی  منثور

از این کتاب انتخاب شده « از آموختن ننگ مدار»داستان 
است

منثورعبدالحسین وجدانی«خسرو»داستان

(5)قرن قبادیانی حکیم ابومعین ناصرخسروسفرنامه
منثور

از این کتاب انتخاب شده است« سفر به بصره»داستان 

خواجه نظام الملک توسیسیاست نامه
ورمنث

از این کتاب انتخاب  «دیوارعدل»«گرگ وسگ»داستان 
شده است

سهراب سپهریاتاق آبی
منثور

از این کتاب انتخاب شده است« کالس نقاشی»داستان 

جالل آل احمدارزیابی شتاب زده
منثور

از این کتاب انتخاب شده است« پیرمردچشم مابود»داستان 

زید طوسیاحمد بن محمد بن تفسیر سورة یوسف
منثور

از این کتاب انتخاب شده است« جمال و کمال»داستان 

علی موسوی گرمارودی پیوند زیتون برشاخة ترنج
/ ادبیات پایداری منظوم
از این کتاب انتخاب « درسایه سارنخل والیت » داستان 

شده است

محمد بن منوررالتّوحیداسرا
/ در احواالت ابوسعید است منثور

از این کتاب انتخاب «یک گام،فراتر»،« حقّة راز » داستان 
شده است

موالنامثنوی معنوی
منظوم
از دفتر اول« طوطی وبقال»داستان

سیف فرغانی «غرّش شیران»قصیده ی

محتشم کاشانی «بازاین چه شورش است»غزل

«شیرزنان ایران»داستان /منثورمعصومه آبادمن زنده ام

منثورمرتضی آوینیدریادالن صف شکن

منظوم«ُسرور اعظم باکوچی»سپیده کاشانی«خاک آزادگان»غزل
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منثورعلی اکبر دهخداامثال و حکم

/ ادبیات تعلیمی نثر آمیخته با نظم)مصلح بن عبداهلل(سعدیگلستان

منظومردوسیحکیم ابوالقاسم فشاهنامه

)جذبه(محمود شاهرخی «دلیران ومردان ایران زمین»شعر

حسین واعظ کافیاخالق محسنی
منثور
«کوزه»داستان

)خانلری(زهراکیاداستانهای دل انگیز ادب فارسی
بازنویسی هفت پیکر نظامی/  منثور
«خیر و شر»داستان

منظومنظامی گنجه ایهفت پیکر

ین علی صفیفخرالدلطایف الطوایف
منثور
«طراران»داستان

نِزار قبّانی سمفونی پنجم جنوب
مظوم

ترجمة:محمدشکرچی،ناهیدنصیحت،هادی خسروشاهی/ 
«سپیده دم»شعر

آندره ژید مائده های زمینی ومائده های تازه
منثور

ترجمة:مهستی بحرینی
«عظمت نگاه»درس

ویکتور هوگوبینوایان
منثور

)نگاه کنید به فهرست منابع در آخر ترجمة:حسینقلی مستعان 
کتاب درسی(

فرانسوا کوپه«مزار شاعر»متن
در این متن به نویسنده به مقایسه ی /  منثور

 تیمورلنگ وفردوسی پرداخته

منثورمحّمد عوفی سدیدالدّینالحکایات جوامع

منثورآوینی مرتضی سیّدآسمان در شهری

 )م.سرشک(یعی کدکنی محمّدرضا شف فارسی شعر در خیال صور
منثور

از آثار دیگر شفیعی کدکنی: موسیقی شعر

دهمیاز سال  -2فارسی 

و نکات ویژگیپدید آورندهنام اثر

منظومسعدیبوستان

جامیبهارستان
منثور / ادبیات تعلیمی

«همت»داستان

ابوالفضل بیهقیتاریخ بیهقی
ت تعلیمیمنثور / ادبیا

«قاضی بست»درس
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جامیتحفه االحرار
منظوم

«زاغ و کبک»شعر

منظومشیخ فریدالدین عطارمنطق الطیر

منظومشیخ فریدالدین عطاراسرار نامه

منظوم)ابوالمجد آدم(سناییالهی نامه

زندگانی جالل الدین محمد،مشهور به مولویمنثور/ بدیع الزمان فروزانفرشریف مثنوی شرح

دکتر محمدعلی اسالمی ندشنروزها
منثور 

«ذوق لطیف»درس

جالل متینی نمونه های نثر فصیح فارسی
منثور

نوشتة لطفعلی صورتگر »اولین روزی که به خاطر دارم»متن
برگرفته از همین کتاب است

حکیم نظامی گنجه ایلیلی و مجنون
منظوم

«پرورده ی عشق»شعر

ین عطارشیخ فریدالدتذکره االولیا
منثور
«مردان واقعی»درس

/ نثر آمیخته به نظم / عرفانی منثور)دایه(نجم الدین رازیمرصادالعباد

جالل الدین محمدمولویغزلّیات شمس
منظوم

«آفتاب حسن»شعر

منثورمجیدواعظیعبّاس میرزا،آغازگری تنها

جواد کامورزندان موصل
منثور

ده،اصغر رباط جزی است.کتاب دربارة خاطرات اسیر آزاد ش
«تا غزل بعد...»درس

 مهدی حمیدی شیرازی فنون شعر وکالبدهای پوالدین آن
درامواج »چهارپارةمنظوم /آثاردیگر:دریای گوهر/ 

«سند

«سپیده می آید»شعرمنظوم/)ناصر(نصراهلل مردانیخاک نامة خون

منظومسیّد حسین حسینی«فصل عاشقی»شعر

منثورد ضیاءالدین شفیعیسیّ«بهمن 22به یاد»

«کاردانی»داستان نثر آمیخته به نظم/منثور / مجد خوافیروضة خلد

/ حماسی منظومباذل مشهدیحمله ی حیدری

نظام وفا«وطن»شعر

ترجمة ابوالمعالی نصراهلل منشیکلیله ودمنه
/   نثر آمیخته به نظم /ور/ تعلیمی منث

«کبوتر طوق دار»داستان

«مهمان ناخوانده»داستان نثر آمیخته به نظم / منثور /محمد عوفیجوامع الحکایات و لوامع الروایات

«قصة عینکم»داستانمنثور / رسول پرویزیشلوارهای وصله دار
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«دیدار»داستانمنثور / نادر ابراهیمیسه دیدار

«خاموشی دریا»شعرمنظوم / ترجمه:ع.پاشایی / رابیندرانات تاگوراه نو ومرغان آوارهم

«خوان عدل»شعرمنظوم / ترجمه: کورش صفوی / یوهان ولفگانگ گوتهغربی-دیوان شرقی

«آذرباد»درسمنثور / ترجمه: سودابه پرتوی / ریچپارد باخپرنده ای به نام آذر باد

منظومخراسانی محدّثیمصطفی نبودن در بودن

منثوردکتر علی شریعتیکویر

محمدرضا سنگریاز نتایج سحر

جبران خلیل جبرانپبامبر ودیوانه
تجسم »داستانمنثور / ترجمه:نجف دریا بندری /

«عشق

منثورخواجه عبداله انصاریمناجات نامه

دوازدهم-3فارسی

و نکات ویژگیپدید آورندهنام اثر

«گمان»داستانمنثور/ ترجمة ابوالمعالی نصراهلل منشیمنهکلیله ود

به شیوه ی منظاره)سوال و « مست وهشیار»قطعهمنظوم / پروین اعتصامیدیوان شعر

از زیباترین آثار تعلیمی است

«خاکریز»متنمنثور /  عیسی سلمانی لطف آبادی روایت سنگرسازان

«اسوسی که االغ بودج»متنمنثور / احمد عربلوقصة شیرین فرهاد

این غزل از جمله اشعار وطنی عارف قزوینی است که به عارف قزوینی«آزادی»غزل
سلطه بیگانگان وبیدادگری محمدعلی شاه اشاره دارد

این غزل از دیوان اشعار وی انتخاب شده است.فرّخی یزدی«دفتر رمانه»غزل

هجری شمسی سروده شده است 1301این قصیده در سال محمدتقی بهار«دماوندیه»قصیدة

نام دارد.« نی نامه»هجده بیت آغازین آنمنظوم / مولویمثنوی معنوی

«صبح ستاره باران»شعرمنظوم /  )م.سرشک(محمدرضا شفیعی کدکنی مثل درخت،درشب باران

«آفتاب جمال حق»متنمنثور/ مولویفیه ما فیه

شهاب الدین سهروردیفی حقیقه العشق
در حقیقت »متن /آثار دیگر:مونس العشاق / منثور

«عشق

«سودای عش»متنمنثور / عین القضات همدانیتمهیدات

منثورمحمدابراهیم باستانی پاریزیاز پاریز تا پاریس

«سه مرکَب زندگی»متن  منثور /عطارتذکره االولیاء

«بوی جوی مولیان»متنمنثور / محمدبهمن بیگیبخارای من ایل من

«فصل شکوفایی»منظوم / شعرسلمان هراتیدری به خانه ی خورشید

منثور)مهرداد اوستا(محمدرضارحمانیتیرانا
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«شب عزیز آن»متنمنثور / سیّدمهدی شجاعیسانتاماریا

نکوداشت شهیدمحسن حججی در مرتضی امیری اسفندقه «شکوه چشمان تو»شعر

منظومسیاوش کسراییاز آوا تا هوای آفتاب

«خوان هشتم»شعرمنظوم /  )م.امید(مهدی اخوان ثالث درحیاط کوچک پاییز در زندان

ابوالقاسم الهوتی«ای میهن!»شعر

از منطق الطیر «سی مرغ وسیمرغ»ابیات درسمنظوم / عطار نیشابوریمنطق الطیر

 ست.انتخاب شده ا
«کالن تر و اولی تر»داستانمنثور / ظهیری سمرقندیسندبادنامه

منثوررضا امیر خانیارمیا

منثور محمدعلی جمال زاده «کباب غاز»داستان

«خندة تو»شعرمنظوم / ترجمه:احمدپوری / پابلو نروداهوا را ازمن بگیر،خنده ات را نه!

ب زادهمنظوم / ترجمه:امیدحبیشکسپیرغزلواره ها

منثور / ترجمه:عبدالحسین زرین کوبآلفونس دودهقصّه های دوشنبه

منثوریوهان کریستف فردریش شیللر«مسافر»متن

منظومهوشنگ ابتهاج راهی و آهی

منثورابواسحاق ابراهیم نیشابوریقصص النبیا

منظومفخرالدین اسعد گرگانیویس ورامین

منظومسهراب سپهریهشت کتاب

منظوممحمدرضا شفیعی کدکنی آیینه ای برای صداها

منظومطاهره صفارزادهدرپیشواز صلح

کامیار عابدیدر زالل شعر

منظومعلیرضا قزوهروایت چهاردهم

منظوممحمد قهرمانصیّادان معنی

حسنعلی محمدیازبهارتاشهریار

منظومفریدون مشیریبازتاب تنفس صبحدمان

منظوممحمد حسن معیّریسایه ی عمر
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