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 بارم

 1صفحه                                                                                                               نمره(2)الف( بازشناسی  
نمره( 1متن زیر را بخوانید سپس زمان و مکان و فضای نوشته را شرح دهید.)  -1  

همراه پدر بزرگم به دامن طبیعت پناه بردیم. این روز برای من به یاد  94یکی از روزهای شهریور سال  

ماندنی شد. پدر بزرگم مانند یک آموزگار مهم ترین درس زندگی را به من آموخت. آموختم، کوه یعنی با 

اید به طبیعت احترام هم بودن کسی نباید از دیگران پیشی بگیرد . گروه باید با هم حرکت کنند. ب

 بگذاریم. 

طبیعت بکر و زیبا ، تنفس هوای پاک ، گل های خودرو دامنه کوه،چشمه آب روان و ... تا مدت ها در ذهنم 

 باقی ماند و سخنان ناب پدر بزرگم که نگرش ونگاه مرا تغییر داد.

فضای نوشته:                                                                       زمان و مکان:  

نمره(  2با توجه به متن زیر شخصیت موالنا را تحلیل کنید؟ )  -2  

موالنا مردی باریک اندام و الغر بود. چشمانی جذاب داشت . اهل صلح و و سازش بود . همین حالت صلح 

و یگانگی با عشق و حقیقت او را برباری و تحمل عظیم بخشیده بود. طوری که طعن و ناسزای دشمنان را 

تلخ نمی داد و به نرمی و حسن خلق ، آنان را به راه راست می آورد. هرگز جواب   

 ویژگی ظاهری: 

 ویژگی رفتاری:

نمره(6ب( سازه های نوشتاری)  

نمره( 2یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.) -3  

 الف( بار کج به منزل نمی رسد.                  ب(از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

 

 

نمره(2د را از آن دبنویسید.)بیت زیر را بخوانید و درک و دریافت خو-4  

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند    دریاب ضعیفان را در وقت توانایی»  

 

 

                                                                                                                                                                              

 



 

 

 

                                                    نمره(2کایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید؟)ح -5

 زاهدی گفت : روزی به قبرستان رفتم و بهلول را در آنجا دیدم پرسیدمش این جا چه میکنی؟»

کنند و اگر غایب شوم  افل شوم یاد آوریم میغدهند اگر از عقبی گفت : با مردمانی همنشینی همی کنم که آزارم نمی

 .«کنند غیبتم نمی

 نمره( 12پ( آفرینش)

نمره()رعایت  1نمره()رعایت عالیم نگارشی1نمره()خوش فرجامی8) خوش آغازی انمره()بند های  بدنه حداقل سه بند 

 نمره(1امالی واژگان 

 های زیر را انتخاب کنید و متنی بنویسید.یکی از موضوع  -6

 الف : یکی از مراسم  آیینی یا  باستانی محل زندگی تان را توصیف کنید.

 با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید. ب:

 بنویسید.« خدا و انسان»با رعایت مراحل نوشتن، متن گفت و گو با موضوع ج: 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


