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التاسؤ

5./

5./

)نمره 2( بازشناسی ) لفا  
.خواسته شده را مشخص کنید ي یک مقاله است، با خواندن آن قسمت هاي مقدمهمتن زیر -1
تأثیر ي بعدي  برخی بیشتر و برخی کمتر در دوره. هرشاعري عصاره ي دوره هاي ادبی پیش از خود است «

سبک خراسانی و خصوصاً شاهنامه ي فردوسی، اثر ماندگاري است که در صورت و معنا، الگوي . می گذارند
بسیاري از متأخرین قرارگرفته است؛ جلوه هایی از این تأثیرپذیري در آثار محمدتقی بهار نیز دیده می 

.شود  
مختصري از زندگی این شاعربزرگ، به تطبیق مشابهت هاي دوشاعر در سطوح   دراین مقاله پس از پایان

».زبانی، ادبی و فکري پرداخته شده است  
:زمینه ي مسئله) الف  

: بیان مسئله) ب  

.ساختار نامه ي اداري زیر را بررسی نمایید و موارد ذکر نشده را بیان نمایید-2

 باسمه تعالی
.........تاریخ   
........شماره   
........پیوست  

نهاوند شهرستان ریاست محترم آموزش و پرورش  

جهت به استحضار می رساند برخی سالن هاي برگزاري آزمون کنکور در شهرستان  شاخصه هاي الزم     
برگزاري این رویداد سرنوشت ساز را ندارند لذا خواهشمند است دستور فرمایید براي این امر مهم از سالن 

.و مجهز شهرستان استفاده شودهاي نوساز   

باسپاس  
 برخی دانش آموزان عالمه حلی

 امضا

www.enshay.blog.ir
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1
نوشته ي بهاءالدین خرمشاهی که  »حافظ نامه «کتابچاپ پنجم، جلد دوم ادبی به  مقاله يدرنوشتن یک -3

منابع  در تهران به چاپ رسانده ارجاع داده ایم؛ در فهرست 1370سال  فرهنگی آن را -انتشارات علمی
.)ترتیب موارد رعایت شود(مقاله، مشخصات کتاب باید چگونه ذکر شود؟  

5/1  

5/1

)نمره4(سازه هاي نوشتاري) ب  
.از مثل هاي زیر یکی را انتخاب کرده و با بهره گیري از روش بازآفرینی یک بند گسترش دهید-1

.تهی پاي رفتن به از کفش تنگ) الف  
.نکند تکیه به دیوار شکستهعاقل ) ب   
.هرکه در پی کالغ رود در خرابه منزل گزیند) ج  

.حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید-2
آبگینه چوب دست  عنان بارگیرش بگرفت و بر آن بارِ ،سوداگري بار آبگینه داشت یکی از باج گیران 

»!اگر چوب دیگر زنی هیچ« :گفت» داري؟بار  چه در! اي رفیق« :خویش محکم فروکوفت و گفت  

1

11 

.شعر زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن بنویسید-3
شد می زیباتر خیلی دنیا
مردم اگر
 زندگیمان، در دخالت جاي به
 )هوشنگ ابتهاج(.پرداختند می احساسمان درك به

)نمره  14(آفرینش ) ج  
.هاي زیر را انتخاب کرده، در مورد آن متنی با رعایت تمام اصول نگارشی بنویسید یکی از موضوع  

.نامه اي به مادر خود نوشته از همه ي زحمات چندین و چند ساله اش تشکر کنید) الف 
.بنویسید در بهار نهاوند متنی ادبی در رابطه با طبیعت سرسبز و روح افزاي) ب  
.دبیرستان خود را بنویسیدبهترین خاطره ي دوران ) ج  

)نمره1(رعایت نشانه هاي نگارشی در متن ها و سازه هاي تولیدي  

)نمره2)(نداشتن غلط امالیی( رعایت درست نویسی در عبارات و واژگان   

.شاخسار اندیشه تان پیوسته بهاري محمد سلگی
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