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باا  ینیباد اساته هماان گوناه ماه ها  ن ا نیها  ن ا ریگماراه شادنت تا   یاجتمااع یهاا نهیاز زم یکی           

 ریاساتت باه تبرباه  ابات شاده اسات ماه انتاانت تحات تا   کیان یبه مارهاا شیگرا دوست خوبت عامل مه ّ

 یریاگ کلخصاا،ت باعاش شا کاویو همادم ن اریاو  یرانگاریبادت عامال و قیاو رف ردیگ یرفتار و مردار دوست قرار م

 استه  انتان یمتعال تیو پرورش شخص

 آبااش از و اندشااده بااگر  خااامش در اینااان مااه  هماا اساات  ایرانیااان هماا  آنِ از ایااران رویت هاار بااه

 هایصاحنه در انادهمرده بای قاراری آشاوبش در و اناد آرمیاده آن آراماش باا پرورده اناد  هوایش در و اند نوشیده

 دهاان باه انگ ات را دشامنان و اندمیلیاونی بتاته هایصاف هاایش ج ان در و انادمرده یکاارپ دلاوراناه رزمشت

 گذاشته انده

مرد! خود را رنباه مادار ماه او  ناد ساا، اسات تاا باه ماا د، سا رده  یدرآمد مه ا یگوش  صومعه آواز از

ردد؟ تاو خاود را مرنباان آن باود ماه گارد  اادر او گا ةزهار یزهره ندارد مه گارد او گاردده دزد را ما سیاسته ابل

 استه داریب گریدوست خفته استت دوست د کیار! مه اگر طرّ یا

 را ماردم نیازهاای و نماود نمای وعاده هاا باه وفاا و مارد نمای مهماناداری های  ماس باودت نمی حیا اگر

 باه حیاا بارای ماردم را اماور از بتایاری یحتّا مارد  نمای دوری هابادی از و ماردنمی نیکای متای   به آوردبرنمی

 آوردناد نمای جاای باه نیاگ را ماادر و پادر حاقّ مردنادتنمی شارم یکادیگر از اگر مردم از برخی زیرا آورند می عمل

 معاصاای تاار  و دادنااد نماای پااس را مااردم هااای اماناات و مردناادنمی خوی اااوندان بااه احتااان و رحاا  صاال  و

 مردندهنمی

  اون مان زنادگی منایت اهلای مارا اگار تاو ولای اسات  یکنواخات مان زنادگی گفات و م ید آهی روباه

 خواهاد تفااوت دیگاران پاای صادای باا ماه شاد خاواه  آشانا پاایی صادای باا آنگااه درخ ایده خواهد خورشید

 لاناه از مارا موسایقی  نغما همچاون تاو پاای صادای ولای خگاند  خواهد فرو لانه به مرا دیگران پای صدای داشت 

 من! اهلی مرا می خواهی اگر م یده خواهد بیرون
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 .خلق کنیددر پنج بند  قلحدا متن زیبای ادبی خواسته شده، یارهایو با توجّه به مع دیرا انتخاب کن ریز اتموضوع از یکی

 (دمه، سه بند بدنه و یک بند نتیجهیک بند مق )حداقل 

 

 طنز( ی)فضامهمان ناخوانده  .1

 )در قالب گزارش(  یک روز بدون تلفن همراه .2

 )توصیفی ( گلطلوع خورشید درجن .3

 بند بدنه و یک بند نتیجه بنویسید. چهارزیر یک موضوع، حداقل  . برای مقدمة4

نمی دانم کدام درست است؟ درخت ها مثل آدم هایند یا آدم ها مثل درخت ها؟ ولی هر کدام که درست باشد، فرقی » 

 «یم.. مهم این است که هرچه بارورتر می شویم، سر به زیرتر و خاضع تر باشندارد

 

 :یابیارز یسنجه ها

 نمره 3(                                                                          جهیذهن و نوشته ) مقدّمه، بدنه و نت یطبقه بند تیرعا-1

                                                                    نمره2                      ، انتخاب موضوع جذاب و مرتبط(4و )برای موضوع ( بایجذاب وز ةمد)داشتن مقیخوش آغاز-2
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 نمره  2واژه وتنوّع افعال  (                    ،گسترشییمعنا ةضاد، شبک)مترادف،مت یاز انواع کاربرد واژگان یریبهره گ-7
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24 

 نمره

 موفق و پیروز باشید.

 

http://bistshoo.ir


 

 

 

 بیست شو

 سایتی پر از نمونه سوال و گام به گام و جزوات آموزشی

جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت 
 .کانال تلگرام بیست شو عضو شوید بیست شو، در

                  Bistshoo_ir
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 شوید با بیست شو، بیست
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