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آموز: دانش خانوادگی نام و کارت:نام شماره

بارمسواالتردیف
بازشناسی۱ الف(

مشخصکنید.م-۱ را گ فتگو طرح و گ فتگو طرف دو سپسموضوع، بخوانید؛ را زیر تن
قدر این گ فت: نمیعقل کارت این با نده. بیچاره دم

 
ا این خورد به را تصاحساسات درست دلگذاری بگیرد. میم

نمی کارهایت با که توی  ی این حگ فت: به حتگذاری یکروز من ببرد. لذت زندگی از و بدهد دلشگوش تورف ارمًا
کسل و سخت دم،

 
ا برای تو وجود با زندگی کرد. خواهم بیمحکوم و است.کننده روح

می مدارا او با حد از بیش تو من نظر به گ فت: نگهعقل باز همه روی به را وجودت درِ اینشتهداکنی. و ونهگای
کسی هر میاستکه میوارد وارد نزده در که عشق مخصوصًا نشودشود،

 
ا با مرا وقتی میو نیرویکنیدرگیر راتمام م

می نیست!زایل بد هم باشی خوددار کمی کنی.
دم

 
ا من نظر به گ فت: تصمیمدل دارند انرژی و هستند سرحال و شاد که موقعی تا قلبها مگیری بایی و نمگیرند

ولیراحت میترند میدان وارد را منطق و عقل شدند خسته که میهمین تو و من باکنند دوست مثلتوانیم و ودشیم
را تو باالخره استو بیشتر همیشه من نیروی و قدرت که بدان را این ولی انسان یک پرواز برای ختبال واهدسلیم

کرد.
هم عقل گ فت: ضعیفی صدای با و انداخت دل به نگاهی شد...عقل خواهد دل عاشق عاقبتروزی

۲ 

۲

۳

سازه نوشتارب( های
کنید. بازنویسی ساده زبان به را ن

 
ا و بخوانید را زیر حکایت

ا روزی به میزاد
 
ا خاطر تعلق که چندان پسر، ای گ فت: همی را مریدی که مربی پیران از شنیدم را اگریکی به ست

از مقام به بودی، ده درگذشتی.روزی مالئکه
م دو از گسترشدهید.یکی را زیر ثل

تشنه»الف( ما و کوزه در ب
 
میا بود»ب(«گردیملبان یابنده «عاقبتجوینده

۲

۲

بنویسید.۴ بند یک حد در یکمتن صورت به زیر شعر از را برداشتخود
پیله در چرا من از محبوسممپرس تو مهر ازپیلهی عشق پروانهکه هم مرده )فاضلمیهای ۱ظری(نسازد

۵
تولیدی متن پ(
موضوع  میان بنویسید.از ن

 
ا مورد در متنی و کنید انتخاب را یکی زیر، های

گ فت براساس بینالف( صدف»وگوی و بنویسید.«دریا متنی
بنویسید قالبسفرنامه در را خود سفرهای از یکی .ب(

خوانده که را داستانی ک تاب یا سینمای  ی یکفیلم خالصۀ روشخالصهج( به ماید صورت به زاد
 
ا بنویسنویسی ید.تن

نگارشی هنجارهای ت(
واژهدانش درست امالی به توجه عزیز موزان
 
متنا تمام در نوشتار هنجارهای نگارشی، عالئم شدهنهایها، وشته

شود. اعمال
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