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 نمره( 3الف( بازشناسی )

 .دیو به موارد خواسته شده پاسخ ده دیرا بخوان ریمتن ز -1

بقه نقام    -عاشقق مقادرم   یا بهانه چیه یو برهانِ وجودِ عشق است و من ب لیدل دل ست؛یاست و محتاج استدالل، ن لیدل یب عشق،

در  یو فداکار یاز عشق، دلسوز ییایدن ،ییگو یمادر که م ست؛یواژه ن کیتنها « مادر»که پروردگارش، مادر است.  یعشق و دوست

را  یاز محبّت و قدردان یگذارم، فرش یم شیپاها ریرا ز میایدن ی مادران است امّا من همه یپا ریشود. اگرچه بهشت ز یآن خالصه م

کنقد،   یگذارم ... سرم را نه ظلم، خم م یوفا بر سرش م میبا شم ختهیاز گل، آم یمملو از عشق، تاج یکنم و با دستان یپهن م شیبرا

 گردد. یمهربان و نوازشگر اوست که خم م تانِدس دنیبوس یمرگ، بلکه سرم تنها برا ینه ترس و نه حت

 چون چشمان پر فروغ مادر ... ییو روشنا ییمثل مادر، مادر مثل ماه، ماه مثل روشنا میم

 رود یوهمندِ تو از دل نمقققشک ادِی                           چگاهیکه ه زتیقسم به جان عز مادر،                                 

 رود یز مقابل نم ینقش تو هم دَم                 خاک یاققققققپق ریدامنِ کفقن بکشم ز تا                                 

 .(دیرینوشته باال در نظر بگ یبرا ی( عنوان نوشته )عنوان مناسبالف

 .(دییرا مشخص نما جهی/ نتی( طرح نوشته )مقدّمه/ بدنه اصلب

 است(  یمورد از هر کدام الزام 2)ذکر  دیی)زمان( و )مکان( نوشته را مشخص فرما ر،یدر متن ز -2 1

اسقت. آاقار    رانیق ا یمرکز گردشقگر  نیو محبوبتر تیحرم اهل ب نیجهان، سوم یِشهر ادب نیشهرِ شعر و علم و هنر، دوم راز،یش

 ،یکرمقان  یحقاف  و خواجقو   ،یآرامگاه سعد ل،یپاسارگاد، مجموعه وک د،یآن، چون تخت جمش ارِیبس یو فرهنگ یباستان ،یخیتار

سازد ...  یخلقت م یهایبایرا مدهوشِ ز یا نندهیشهر، چون نارنجستان، اِرَم و دلگشا، هر ب نیا یبایز یها دارند و باغ یشهرت جهان

 ییسرا به نغمه یو ساعت میها را بگشا همراه با طلوع آفتاب، پنجرهشود، صبح زود،  یم یکه هوا، بهشت بهشتیخواهد در ارد یدلم م

 دوستت دارم. ایکه تا غروب دن میبگو بایشهر ز نیآواز گوش فرا دهم و به هنگام غروب آفتاب به ا پرندگان خوش

 است شیراز از تمام جهان خوش نماتر                                    ام تمام جهان را به چشم خویش  من گشته
 ( زمان:الف

 ( مکان:ب

 یالزام ،یژگیمورد از هر و 2)ذکر  دیسیمورد نظرتان را بنو یها تی( شخصی( و )رفتاری)ظاهر یها یژگیو و دیرا بخوان ریمتن ز -3 1

 است(

را بقه دختقرک    یرا کتک زد و سطل بزرگق « کوزت» ار،یو با خشونت بس دهیژول یصاحب مسافرخانه با سر و وضع «هیتنارد» خانم

از صقبح   دیباهر روز  ده،یالغر و رنگ پر ی. کوزت، با ظاهراوردیآب ب شه،یبرود و از ب کیخردسال داد که در دلِ شب به جنگل تار

و  کیآوردن آب، راه جنگل تار یآورد ... دخترک به ناچار برا یکرد و با دستانِ الغرش از چشمه، آب م  یم اراز شب، ک یزود تا پاس

داد. ناگهان  یتوانست، دسته سطل را تکان م یآن که بتواند بر ترس و اضطراب خود غلبه کند، تا م یو برا گرفت شیرا در پ یظلمان

نقد  بل یشیتنومند و با مو و ر یکلیچهل ساله با ه یزندان کیآمده است ... او  کشدسته سطل را گرفته و به کم یاحساس کرد کس

« ژان والقژان »قرص نان آزاد شده بقود.... او   کی دنیسال زندان آن هم به خاطر دزد 10پس از  یخاک آلود بود که به تازگ یو لباس

 بود ...

 :ی( ظاهرالف

 :ی( رفتارب



 

 نمره( 41ب( آفرینش ادبی ) 10

 .دیسیدرباره آن بنو یرا انتخاب نموده و متن ریاز موضوعات ز یکی

 ادگاریبَود  یکی/ همان بِه که نداریو بد پا کین ی( نباشد هم1

 جمهور بودم ... سی( اگر من رئ2

 چگونه گذشت؟ ،یمجاز یدر فضا نیآنال یها ( کالس3

 (یروز سردِ زمستان کی)از  یماندن ادیجالب و به  یا ( خاطره0

 را، و چرا؟ ندهیآ ای دیکرد یگذشته را انتخاب م د،یسفر کن« زمان»در  دیتوانست ی( اگر م5

 نمره( 4های نگارشی ) ج( رعایت نشانه 3

 نمره( 2امالی واژگان و نداشتن غلط امالیی ) -1


