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 درعبارات زیر ازکدام نوع شگردهای پرورش موضوع استفاده شده است؟  بارش فکری؛ اگرنویسي؛ گزین گفته ها 1

.یم به اعماق وجودمان سفرکنیم و به دیگران مهر بورزیمبدبیني را فرو ریزیم ؛ مي توان اگردیوارالف(   

دل که پاک است، زبان بي باک استب(   

1 

 کدام یک از نوشته های زیر عیني و کدام یک ذهني است؟ 1

خانه آرامش آدمي را فرو مي ریزد و آن را گاهي جنگ مانند مهمان ناخوانده به سراغ انسان مي آید. مثل سیل و زلزله که یک دفعه،  الف(

.مثل سیل با خودش مي برد  

.درفصل بهارگل های رنگارنگ مي رویدب(   

2 

.بنویسید (جنگ و صلح)یک متن ذهني در مورد «سنجش و مقایسه »با استفاده از روش 2  3 

.یکي از َمَثل های زیر را به دلخواه گسترش دهید 2  

.نمک دان نشکنجایي که نمک خوردی،  الف(  

.زباِن سرخ، سِرسبز مي دهد بر باد ب(  

4 

.حکایت زیر را بخوانید و بازنویسي کنید 2  

که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش (شاید)یکي را از وزرا پسری کودن بود، پیش یکي از دانشمندان فرستاد که این را تربیتي مي کن مگر

.عاقل نمي شود و مرا دیوانه کردو مؤثر نبود، پیش پدرش َکس فرستاد که این   

5 

 شعر زیر را بخوانید ؛ درک و دریافت خود را ازآن بنویسید 2

رســـیـــد ازدســـت مـــخدومـی بــه دســتــم                     ِگلــی خـــــوشـبـــوی درحــــمــــام روزی                       

کـــــه از بـــوی دلـاویــــز تــــو مــــســتــم                    کــه مــشــکــی یــا عــبــیــریبـــدوگـفـتـم                        

ولـــیــکـــن مـــّدتـــی بـــا ُگـــل نـــشـسـتــم                   بــــگــفــتـا مـــن ِگلـــی نـــاچــیـــز بـــودم                        

وگـــرنــه مــن هــمــان خــاکــم کــه هــســتــم                  کــمــال هـمــنـشــیـن درمـــن اثـــر کـــرد                        

6 

(انشا بنویسید)با یکي از موضوع های زیر؛ به کمک شیوه های پرورش موضوع، در صفحه ای جداگانه تولید متن نمایید. 12  
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