
 

 

 تِ ًام خذا

 تجرتی داخل97ادتیات کٌکَر  دتیر دتیرستاى ّای هازًذراى( )تْیِ کٌٌذُ:علی ضرتتی

 ترفیع:تاال تردى/4گسیٌِ-1

ی کِ رًگ اٍ هیاى زرد ٍ تَر تاضذ/لاش:ترجستگی جلَ زیي اسة کِ از چَب /دّا:زیرکی/کرًذ:اسث3گسیٌِ-2

 ضاخ یا فلس سازًذ

 دّری:تی دیي/چغس:لَرتاغِ/ترًن:سرٍد/عیار:آزهَى/2گسیٌِ-3

 ضواى-3حایل/-2هستغٌی/-4/1گسیٌِ-4

 /رلت4گسیٌِ-5

 است از جٌگ تِ ٍطيادیسِ کتاب حواسی اثر ضاعر یًَاًی ٍ هَضَع آى داستاى تازگطت /3گسیٌِ-6

/رستاخیس ٍ آًارکٌیٌا:تَلستَی/اتلِ ٍ خاًِ چارلس دیکٌس:ٍ آرزٍّای تسرگ/داستاى دٍضْر1گسیٌِ-7

 اهَات:داستایفسکی

سیرُ -4سیرُ رسَال اهلل:لاضی اترلَ/-3تَسعیذ اتَالخیر:هحوذ اتي هٌَر/اسرارالتَحیذ فی هماهات ا-2/1سیٌِگ-8

 رسَل اهلل:لاضی اترلَ

 تطثیِچْار -4تطثیِ/چْار -3تطثیِ/سِ -2تطثیِ/چْار -1 تررسی گسیٌِ: /2گسیٌِ-9

 عٌصر/جٌاس تام:رٍی ٍ رٍی/کٌایِ:رٍی-2صَرت-1/تطثیِ:رٍی تِ هاُ تطثیِ ضذُ است/ایْام:رٍی:2گسیٌِ-11

 تاتیذى

/  تررسی:  ُ:هطک سیِ:استعار/د:تطثیِ تَ تِ درخت/ج:ٍاج آرایی ر/الف:کٌایِ:تر پا سٌگ 4گسیٌِ-11

 آهذى/ب:ایْام:ضیریي

 سي حطَ دارد ٍ رای هفعَلی از هفعَل فاصلِ گرفتِ است/1گسیٌِ-12

 /هي ٍ ّن صحثتی اّل ریا2گسیٌِ -13

 ظرافت طثع سخٌَر:هضاف الیِ هضاف الیِ/هاجرای کاهال اتفالی:لیذ صفت/1گسیٌِ -14

 / سِ جسیی تا هفعَل1گسیٌِ-15

 ٍاز7ٍُازُ/د:6ٍاشُ/ج:7ٍاشُ/ب:11/الف:3سیٌِگ-16
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/هفَْم رتاعی ایٌست کِ جْاى هاًذگار ًیست اها در گسیٌِ دٍ حریص تَدى اًساى تِ هال دًیا اضارُ 2گسیٌِ-17

 دارد

فرد ّوِ چیس را ترای خَد طلة هی کٌذ هی 4/آیِ تِ ایثارگری در عیي ًیازهٌذی اضارُ دارد اها گسی4ٌِگسیٌِ-18

 ى تِ طَر توام ٍ کوال استفادُ کٌذخَاّذ از آ

سخي  ٍتا هعطَق خَد /الف ٍ د تِ ایي اضارُ دارد کِ هی خَاّذ در تارُ ٍ هَضَع عطك ٍ هعطَق خَد2گسیٌِ-19

 تگَیذ

تِ ایي اضارُ دارد کِ هي 1اهاگسیٌِ تِ ایي اضارُ دارد کِ صثر تاعث خیر ٍ سَد است2ٍ3ٍ4/گسیٌِ ّای 1گسیٌِ-21

 کٌن ًوی تَاًن صثر

 1گسیٌِ-21

 4کِ تا گسیٌِ  ّر کسی کِ تِ حمیمت دست یافت هْرخاهَضی تر لثص زدًذهفَْم تیت ایي است کِ /4گسیٌِ-22

 لراتت دارد

 /هفَْم تیت ایي است کِ ّر چِ تیطتر سرکسی ٍ ًافرهاى یکردم تِ آى چیس تیطتر گرفتار ٍ هثتال3گسیٌِ-23

 ّن هفَْم است3ضذم کِ تا گسیٌِ 

تِ ایي هَضَع اضارُ دارد کسی کِ چیسی را ًذارد در هَر آى چیس ّیچ آگاّی 2ٍ3ٍ4/گسیٌِ ّای 1گسیٌِ-24

 هی گَیذ کِ ها الیك ٍ ضایسِ آى زیثارٍ ًیستین 1ًذارد ًوی تَاًذ کاری را اًجام تذّذ اها گسیٌِ 

 لراتت دارد4هفَْم جولِ ایي است کِ ضْادت هَجة افتخار هرداى تسرگ است کِ تا گسیٌِ ی /4گسیٌِ-25
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