
 المپیاد ادبی ديمیه ديرۀيديم سیمىابع مرحلۀ 
 

 3ٍ علَم ٍ فٌَى ادتی  3کتاتْای فارسی  مىابع درسی:

 شذُعرتی هٌاتع اعالمهطالة  زبان عربی:

  :کههشعر 
کٌیزس   از آغاز داستاى تْرام تا سر داستاى تْرام تا تِ تصحیح ٍحیذ دستگردی، تِ کَشش سعیذ حویذیاى، ًشر قطرُ ) ،پیکرّفت
 (خَیش

 (از آغاز تا سر داستاى پیر چٌگیتصحیح ًیکلسَى )، هعٌَی هثٌَی
 («ی»قافیِ ٍ ردیف غٌی ) ٍ حافظ، تصحیح قسٍیٌیغسلیات 
 «( د»تِ کَشش هحوذ قْرهاى، ًشر سخي )قافیِ ٍ ردیف  ،هجوَعۀ رًگیي گل صائة،غسلیات 

  :کههوثر 
 اکثر فیاض )هجلذ پٌجن(تصحیح علی ،تاریخ تیْقی
 تصحیح هجتثی هیٌَی، ًشر اهیرکثیر ٍ داًشگاُ تْراى )تاب تَزیٌِ ٍ تاخِ ٍ تاب زاّذ ٍ راسَ(، کلیلِ ٍ دهٌِ
 دتیری( هقالۀشاعری ٍ  هقالۀ) ، تصحیح هحوذ قسٍیٌی، تِ کَشش هحوذ هعیيچْارهقالِ

  (ذیها اتَسع خیهقذهِ ٍ تاب اٍل: در اتتذاء حالت ش، تصحیح هحوذرضا شفیعی کذکٌی )اسرارالتَحیذ 
  شعر معاصر:

گر، سرٍد اتزراّین در آتزش، تعَیزم، هحزا ،     خَاب ٍجیيرًگ، کیفر، رقصاًوت چَى دٍدی آتیهرگ ًازلی، هِ، ًوی) احوذ شاهلَ
ٍ ٍجَی تَ/ تر درگزاُ کزَُ هزی   سثثی ًیستی(، شثاًِ )اگر کِ تیْذُ زیثاست شة(، تا چشوْا، هرثیِ )تِ جستشثاًِ )هرا تَ تی  گزرین(، 

ست، تراًزۀ آتزی، آخزر تزازی، شزثاًِ      حسرتی، در آستاًِ، سرٍد ترای هرد رٍشي کِ تِ سایِ رفت، فصل دیگر، ًاهِ، گفتی کِ تاد هردُ
 ()قصذم آزار شواست(
ِ  جاى، تاغ ّوسفراى تِ، تواشا سَرُ، اّایپشت در) سْراب سپْری ِ یآ گزل ، شاسَسزا ، ًقزش ، گرفتز ، پیزاهی در راُ، در  دٍسزت ، ٌز

 (یغام هاّیْا، ًذای آغازگلستاًِ، پ

 داستان معاصر: 
 (ّای خالیسٌگر ٍ قوقوِاز هجوَعۀ  «کار استآقای ًَیسٌذُ تازُ»ٍ « تا کوال تأسف»)دٍ داستاى کَتاُ  تْرام صادقی
   ، اًتشارات ًیلَفر(حذیث هردُ تر دار کردى آى سَار کِ خَاّذ آهذ) گلشیریَّشٌگ 

 ومایشىامه: 
 (یسدگردهرگ ام تیضایی )رتْ

 : ۀ ادبیترجم
تزا پایزاى    41)از گفتار  تِ کَشش هحوذعلی جوالسادُ ترجوۀ هیرزا حثیة اصفْاًی، جیوس هَریِ، ،حاجی تاتای اصفْاًیسرگمشت 

 (41گفتار 

 هٌثع هشخص( تذٍى) اطالعات ي درک ادبی

 تَضیحات ٍ شرٍح هٌاتع هعرفی شذُ، ضرٍرتاً هال  طرح سؤال ًیستٌذ. 
 
 

 هحوذ راغة
41/44/79  
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