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نمره)2الف) بازشناسی (
.  شده را بنویسیدن زیر را بخوانید و موارد خواستهمت-1
اشد و بعد از  اي دیدم که گفتند هر سال چون نیمۀ شعبان بگذرد آب جاري شود از آن جا و سه روز روان بدر کوه چشمه«

انــد آن  ها ساختهوند و تقرّب جویند و عمارت و حوضتا سال دیگر. مردم بسیار آن جا به زیارت رسه روز یک قطره نیاید
نمــود از  صــحرا ســپید مــیچون از آن جا گذشتیم به صحرایی رسیدیم که همه نرگس بود شکفته چنان که تمامــتِ.جا

»ها.بسیاري نرگس
)نمره5/0اب: (ت جذّنکا- بمره)ن5/0(:یموضوع کلّ- الف

.ص نماییدو را مشخّگوخوانید سپس موضوع و دو طرف گفتمتن زیر را ب-2
«اي  کنی؟» شمع پاســخ داد:  گریه میدر سوز و گدازي و  سوختن، تو چرا  شبی پروانه به شمع گفت: «من عاشقم و سزاوارِ

، اینچنــین  انــدشیرینم، عسل، جدا کــردهاز یارِ. از زمانی که مرادارمبه نام عسلشیرینی  ، من نیز یار  عاشق بیچارة من
ام تــا ســراپاي  گریزي امّا من ایستادهت میرَپَسوزي و با سوختنِکامل نمی، اهِ عشقتو در رسوزم.  آتش بر سر دارم و می

بسوزد.»براي معشوق وجودم
نمره)5/0گو: (وطرفین گفت- بنمره) 5/0گو: (وگفتموضوع - الف

نمره)4هاي نوشتاري (ب) سازه
نمره) 1. (آفرینی نماییدبازگسترش دهید و و آن را کنید را انتخاب هاي زیر یکی از مثل-3

.یک گِلِ دوست بدتر از هزار سنگِ دشمن- ب.بردبادآورده را باد می- الف
نمره)2. (زیر بنویسیدخود را از بیت برداشت و دریافت -4

فروغِ دروغ آوَرَد کاستی»«هر آنجا که روشن بُوَد راستی                
)1حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. (-5

»بابا در اینجــا چیســت؟«راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که  بردند. درویشی با پسر بر سرِاهی میاي را بر رجنازه
نه هیزم، نه آتــش،  د و نه پوشیدنی، نه نان و به جایی که نه خوردنی باش«گفت:  »برند؟ش مییکجا«گفت:  »آدمی.«گفت:  

»؟شبرندخانۀ ما میر بهمگ! بابا«پسر گفت:  »نه زر، نه سیم، نه بوریا، نه گلیم.
)نمره1فرجامی: (خوش،  )نمره9پرورش موضوع: (،  )نمره1آغازي:  خوش(: نمره)11ج) آفرینش (

و دربارة آن متنی بنویسید.هاي زیر را انتخاب کنید یکی از موضوع-6
بنویسید.غم و شادي متنی گوي بین وبر اساس گفت- الف

بنویسید.با رعایت مراحل نوشتن  ، ربارة سفر به روستا یا شهر رویاهایتاند، در قالب سفرنامهرا متنی  - ب
نویسی به روش آزاد)(خالصهاید؛ بنویسید. هایی را که خواندهرمانهاي سینمایی و یا فیلمها، کتابالصۀ یکی از  خ- ج

نمره)3د) رعایت: (
) نمره1(هاي نگارشی  رعایت نشانه- الف

)                                                                                                                             نمره2(ها  ن و عبارتواژگانویسی  درست- ب

20جمع نمره»«سربلندي از آنِ شما عزیزان است.
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