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سواالت 
نمره) 6الف)سازه هاي نوشتار(

) 1حکایت زیررابازنویسی کنید.(- 1
«دزدي پیراهنی دزدیدوآن رابه پسرش دادکه به بازارببردوبفروشدپسرپیراهن به بازاربرد،اماآن راازاو دزدیدند .وقتی به خانه برگشت،  

همان قیمت که شماخریده بودید .» پدرپرسید:پیراهن به چه قیمت فروختی ؟ پسرگفت : به 
)2یکی ازمثل هاي زیرراانتخاب کنید وآن راگسترش دهید.(- 2
)چراعاقل کندکاري که باز آردپشیمانی 3)عاقبت جوینده یابنده است .       2)  آب درکوزه وماتشنه لبان می گردیم     1
)1برداشت خودراازاین بیت بنویسید(- 3

دل شکستن هنرنمی باشد تاتوانی دلی بدست آور    
) 2متن زیرابخوانید وباحفظ زبان نویسنده آن راخالصه کنید(- 4

«ژان پیاژه ،دانشمندسوئیسی،یکی ازپژوهشگران بنام درزمینه رشدکودك است ،هرچندپژوهش هاي نخستین وي درزمینه زیست شناسی انجام  
سی وآموزش وپرورش نشان نمی داد.درحقیقت اوبه شناخت شناسی (دانش شناسی) یا مطالعه گرفته است .اودرآغازعالقه چندانی به روان شنا

چگونگی تحول دانش درانسان عالقمند بود .پیاژه ازراه جمع آوري اطالعات درباره رفتارها واندیشه هاي کودکان درصددبودبه شناسایی اعمال
ی خواست منشاوچگونگی دانش رادرنوع بشرمطالعه کندوبه همین منظور چگونگی  وافکارکودکان وبزرگساالن دست یابد .به سخن دیگرپیاژه م

رشدشناخت رادرکودکان وسیله قرارداد.فرض پیاژه این بودکه اگربتواندبفهمدکه چگونه دانش درذهن کودکان ساخته می شود، آن گاه خواهد 
ن طورکه ساختمان صندلی،موادي راکه ساختمان  صندلی  فهمیدکه دانش چیست،زیراساختمان دانش ماهیت آن رانشان می دهد،درست هما

ازآن ساخته شده است ،نشان می دهد» 

نمره) 14ب)آفرینش(
درباره یکی از موضوعات زیر متنی بنویسید و اصول(خوش آغازي ،پرورش موضوع خوش فرجامی) را رعایت کنید.

براساس گفت وگو ي بین «عقل وعشق» متنی بنویسید. -١
یکی ازسفرهاي خودتان رادرقالب سفرنامه بنویسید-٢
خالصه یکی ازفیلم هاي سینمایی موردعالقه تان رابنویسید.       -٣
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