
 

 

 قم استان فارسی ادبیّات و زبان معلّمان آموزشی علمی جمننا المپیاد ادبی  هایلسوا ضریب و تعداد  ،دجه بندیوبجدول ی اطالعیه

 

  آثا  تال شاح گظم    گثا مرنن مفهن  ر یافت   ر ک د:ماگن ر سی محرنحی هرابتاا      ی گاریدآیاراپیار حربی لباگزح ی ح یگام شینهسالم    حتراح   مااگونگ  ه  ر  با      
 تشنیق باحی . حز آگجایی ه بنر خنحمد مدّگظا ماسنحل ر  طاحتی  ......  ماتااین شالناسالی  حژه ما ه حژ حممی ر سالی  مایگکر  شالرا  تفظ ح زیابی  خنرگنیسالندگان    شالاراحن

 هاکی منبع رننحن ب  «پرتو سخن» هراب مای تحصیلیی پای ما  باحی   بنطما یرم ه با هراب ر سی پای  آگان  حربی رلای   حفزحیی رحگش غیار سالی مایهراب مطالر  ب  آمنزحنرحگش
 :زیا خنحمد بنرجد ل ب  شاح رج  بندی نبمای حلاپیار حربی   تردحر سنحل  ه حستدگاری حرم گیز ر  شینه گام  مابنط ب  مدح س    شده گافر  گظا ر  حلاپیار

 
 

ف
ردي

 

 سوال تعداد درسی کتاب دوره و پايه
کتاب درسی های سوال عنوان

 هاوضريب آن
 ضريب تعداد پرتو سخن کتاب یهاسوالعنوان 

 ابتدایی پنجم 1
 :بننیسیم( )بخنحگیمفا سی
 ششم فصل پایان تا

63 

  :واژه شناسی و امال
 (6ضریب)

 :درک و دریافت متون نظم
 (4ضریب)

 :نثردرک و دریافت متون 
 (4ضریب)

دستور زبان فارسی و 
 (2ضریب ) :تاریخ ادبیات

های ادبی کتاب نکته
 (6ضریب):درسی

 

 ؛های شعر فارسیفصل دوم: قالب
شامل: آشنایی با چند حصطمح شرای تا حبردحی حگنحع 
 مجا  غزل  قطر   مثننی   باری  ر بیری  شرا گن

 ؛های ادبیششم: آرایهفصل 
 شامل:  تشبی   تشخیص  هنای   تضار

7 6 

 ابتدایی ششم 2
 :مای خنحگدح یمها ت فا سی
 پنجم فصل پایان تا

63 7 6 

 63 ر س ر حزرمم پایان تا :فا سی هفتم 3
 ؛های شعر فارسیفصل دوم: قالب

شامل: آشنایی با چند حصطمح شرای تا حبردحی 
حگنحع مجا  قصیده  غزل  قطر   مثننی   باری  

 شرا گن چها پا ه  مساط   ر بیری
 ؛یادب هایهیآرا: ششم فصل

  ی   حج آ حی تکاح   یهنا ص یتشخ   یتشب: شامل
 ماحرات گظیا  سجع   حگنحع آن  جناس   حگنحع آن 

 امیزی  حغاحقتضاین  تلایح  تضار  تسّ

7 6 

 6 7 63 فصل پنجم پایان تا :فا سی هشتم 4

5 
 دوم و اوّل

و سوم 
 دبیرستان

 ادبی انواع فصل اول: 22 پاگزرمم ر س پایان تا:فا سی حربیّات
 های شعر فارسیقالب: دومفصل 

8 6 

 6 8 22 چها رمم ر س تاپایان: فا سی زبان




