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  نمره ) ٢بازشناسي ( -الف

  در هريك از نوشته هاي زير از چه شيوه اي براي گسترش محتوا استفاده شده است ؟ 

  ب خوان ها باشد زي از او نمي پرسيدند حرفي نمي زد . هيچ وقت دروغ نمي گفت و سعي ميكرد مثل كتاتا چي« ...  -الف

  .. » د ديگر جرات نداشت به خانه برود .اما فقط سعي مي كرد ! هروقت كارنامه اش صادر مي ش

هنوز آخه  –ه خودم از پسش بر مي آيم ن -بيايم كمكت ؟ ميخواهي  –رف اتاق را ريخته ام ب -قدر ديگر مانده ؟ چ -ب

  سرما بخورم ، خودم را مي رسانم  ندارد تمامش مي كنم تو برو . عرق بر پيشاني ام مي نشيند مي ترسمعيبي  –خيلي مانده 

  » كالهم را بفرست بيايد ... ننه  –كنار سوراخ سقف 

  زمان ، مكان و حال و هوا را در نوشته ي زير بررسي كنيد : 

خجالتي از پشت كوه ها سرك  باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه ي علف ها آب مي چكيد خورشيد مثل دختركي« ... 

ي پوشانده ا كيسه ي نايلونبمي كشيد و سالح ها و كوه هاي آهني را برق مي انداخت . دهانه ي توپ و خمپاره ها را 

ه شان با صداي شلپ شلپ عده اي با لباس خيس و گل آلود مشغول خالي كردن آب سنگر ها بودند كه صداي خندبوديم 

تو ماهي ات را بگير :« يداد ديگري جواب م» آب را گل نكنيم « آب آميخته بود . از سنگر بغل دستي صدايي مي گفت : 

در سنگر ها پيچيد » لب القلوب ... يا مق« چند تير هوايي بلند شد و زمزمه ي  خنده ها از ته دل بود ناگهان صداي شليك» 

  يد آمده بود به همين سادگي ... !. ع
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  مره ) ن٤سازه هاي نوشتاري ( -ب

  سطر )  ٥يكي از مثل هاي زير را گسترش دهيد : ( حداكثر 

  ما تشنه لبان مي گرديم .  وآب در كوزه  -نزل نمي رسد .                      ببار كج به م -الف

  حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد و نتيجه اخالقي آن را نيز بنويسيد : 

گفت :  طبل مي زنم. شبي ، دزدي پاي ديوار خانه اي را مي كاويد. كسي پرسيد : اينجا چه مي كني ؟ گفت :« 

  .» طبلي است كه صدايش در نمي آيد . گفت : چون صبح شود صدايش در آيد چگونه 
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  نمره ) ١٤آفرينش متن (  -ج

  يكي از دو موضوع زير را انتخاب كرده و متني درباره ي آن بنويسيد : 

  بنويسيد:(روش آزاد) انده ايد به زبان خود خالصه يكي از داستانهايي كه خو -ب   ه اي خيالي به عالم روياها   سفرنام-الف

   رعايت نكات و نشانه هاي نگارشي و امالي درست واژگان داراي بارم مي باشد . 
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