
 

 

 ةَ ٌام رسا

 Aکس    جسیس ٌظام 98 ججرةی کٍکّر                                      ادةیات جضریدی پاسذ

 اسحاد اىیرىديس ىرادٌیا

 

 ظدیح اسث . 1( گزیٍَ 1سّال 

 پضيیٍَ کَ درویضان پّصٍس  پالس : جاىَ ای رضً و

 راٌلاه : ىدم اجحياع درویضان و ىرصسان 

 

 ظدیح اسث  3( گزیٍَ  2سّال 

 خرب : ٌزاع و درگیری و جٍگ                        جّكیع : اىضا کردن و فرىان دادن 

 ىلرر :جػییً صسه      دكث کٍیس   ىلر: اكرار کٍٍسه 

 

 ظدیح اسث  4( گزیٍَ  3سّال 

 دسحاورد : پیضرفث  

 جٍیسه : درُو ةافحَ صسه 

 

 ظدیح اسث 2( گزیٍَ  4سّال 

 اىالی صتَ ةَ ىػٍای صتیَ ظدیح اسث        صتَ و ٌظیر

 

 ظدیح اسث 1( گزیٍَ  5سّال 

 ظّر كیاىث ىٍظّر از سّال ٌفذ ظّر اسث کَ ظدیح اسث
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 : ٌلض 4: ظّنث      گزیٍَ  3: ُرایی      گزیٍَ  2گزیٍَ 

 ظدیح اسث  3( گزیٍَ 6سّال 

 اىالی ظدیح واژه :   نئیو 

 

 ظدیح اسث 2( گزیٍَ 7سّال 

 ٌکحَ : ٌجو دایَ جزهط ٌجو انسیً رازی اسث

 جّاىع اندکایات : ىديس غّفی              فرُاد و صیریً : وخضی ةافلی                   ُو ظسا ةاخهق اسياغیم : سیسخسً خسیٍی 

 

 ظدیح اسث  4( گزیٍَ 8سّال 

 جضتیَ  3كس رّرصیس نلا              -رخ ظّةی   -: ةِضحی رخ   1گزیٍَ 

 جضتیَ  2جار گیسّان     –: ظاق اةروان  2گزیٍَ 

 جضتیَ  3راٌَ فروزٌسه          –ذره ىدحاج  –: ىِر دررضٍسه  3گزیٍَ 

 جضتیَ 4فرُادم       -صیریً ىٍش   –ىجٌٍّو  –: صیریً روش  4گزیٍَ 

 

 ظدیح اسث  2( گزیٍَ  9سّال 

 ةّی     کٍایَ : پرده دریسن  –ایِام : ةّ   جضتیَ : چّ غٍچَ   جٍاس : کّی 

 

 ظدیح اسث  1( گزیٍَ  11سّال 

 اسهّب ىػادنَ ٌسارد               جضزیط دارد در ٌحیجَ اسحػاره ٌیز دارد 

 

 ظدیح اسث 3( گزیٍَ  11سّال 
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 ظدیح اسث  4( گزیٍَ  12سّال 

 غسد  5چَ خس         –ایً ٌّیسٍسه  –ایً ٌاىَ  –ایً ٌّیسٍسه  –واةسحَ پیضیً : ایً ىػهو 

 غسد  8ةزرگ               –ةاسّاد  –جای ةاال + صریف  5جرکیب وظفی : 

 

 ظدیح اسث  2( گزیٍَ  13سّال 

 ایً گزیٍَ ىسٍس ٌسارد 

 

 ظدیح اسث  3( گزیٍَ  14سّال 

 

 ظدیح اسث  3( گزیٍَ  15سّال 

 ٌگران ةاش  –دو جيهَ اسٍادی : دل ٌگران اسث 

 

 ظدیح اسث  4( گزیٍَ  16سّال 

 سیاُکاراٌو : ٌضاٌَ جيع             سرگردان : ظفث فاغهی             جاٌان : ٌضاٌَ ٌستث 

 

 ظدیح اسث  1( گزیٍَ  17سّال 

 ىفِّم سّال : ٌادیسه گرفحً سزحی راه غضق

 : اصحیاق زیاد   ةَ غسانث  1ىفِّم گزیٍَ 
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 ظدیح اسث  2( گزیٍَ 18سّال 

 ظدیح اسث 1( گزیٍَ  19سّال 

 

 ظدیح اسث  4( گزیٍَ 21سّال 

 ظدیح اسث  4( گزیٍَ  21سّال 

 ظدیح اسث  3گزیٍَ  22سّال 

 : از چاه در آىسن و ةَ چانَ افحادن اسث 3ىفِّم ظّرت سّال و گزیٍَ 

 

 ظدیح اسث       ) سّال اةِام دارد (  2( گزیٍَ  23سّال 

 ظدیح اسث  3( گزیٍَ  24سّال 

 ظدیح اسث  1(گزیٍَ  25سّال 

  : خال دل غاصق را فلط غاصق ىیفِيس   4و  3و  2ىفِّم گزیٍَ ُای  

 

 

 

 

 آرزوی ىّفلیث ةرای صيا داٌش آىّزان غزیز

 اىیرىديس ىرادٌیا




