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 بارم نمره ( 3بازشناسی  )  الف 

 ر را تحلیل کنید . با توجه به متن شخصیت زی 1

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

 بردباری و تحمل عظیم بخشیده بود . طوری که طعن و ناسزاییگانگی با عشق و حقیقت او را و  

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

 

 ظاهری ویژگی  –الف 

 

 ویژگی رفتاری  -ب

 

2 

 متن زیر را بخوانید و سپس زمان و مکان و فضای نوشته را بنویسید . 2

 عمویم به دامن طبیعت رفتیم . این روز برای من به یاد با همراه  98ماه سال  یکی از روزهای مرداد » 

 شد . عمویم مانند یک آموزگار مهمترین درس زندگی را به من آموخت . یاد گرفتم باید به طبیعتماندنی 

 تا مدت ها در ........و .طبیعت بکر و زیبا ، تنفس هوای پاک ، گلهای خود رو دامنه کوه احترام بگذاریم  

 .« اند و سخنان ناب عمویم که نگرش مرا تغییر داد قی مذهنم با

 

 زمان  -الف

 مکان  -ب

 فضای نوشته  -ج

 

1 

 نمره ( 17آفرینش ادبی  )  ب

 را انتخاب کنید و به شیوه ی خواسته شده متنی بنویسید . یک مورداز بین موضوعات زیر 

 ) رعایت سنجه هاو هنجارهای زیر مالک نمره خواهد بود 

 (........خوش آغازی ، پرورش موضوع ، امال درست کلمه ها ، خوش فرجامی ، نگاه متفاوت ، و.....

 

 گفتگوی بین انسان و کتاب را بنویسید  -الف

 جه به ویژگی های ظاهری و رفتاری انتخاب کنید و با توشخصیتهای مد نظر خود را از  یکی -ب

 « بزرگ ،  دوست پدر »   کنید  توصیف

 و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید  موضوعی را انتخاب کنید   -ج

  

 موفق باشید

 

 


