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  باز شناسیالف (  

 وطرح اولیه ی آن را مشخص کنید.)موضوع ،بندمقدمه،بندبدنه وبندپایانی(متن زیر را بخوانید   

 سفربه اصفهان 

در   شکوه آثارتاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می سازدکه حتّی برای شهروندی که سال هازیبایی و

شگفت   کنار این آثاربدیع زندگی کرده ، نه تنها خسته کننده نیست بلکه با هر بار مشاهده ، راز و رمز های 

 و تازه ای را آشکار می کند. 

خوبی   قطار با سوت بلندی حرکت خود را آغاز کرد. همه خوشحال بودیم. بعداز تمام شدن امتحان فرصت  

داده بود   قول سروصدا و بوی خوشی ازآشپزخانه می آمد.آشپز نماز صبح ، برای تفریح و سفر بود. از دم 

به راه   بریانی درست کند. طبق برنامه ی سفر، اتوبوس ها ساعت ده صبح آمدندو به طرف کوه صفّه 

 افتادیم؛پارکی کوهستانی که بخش هایی از آن، شکل پارک جنگلی دارد. 

شده   ، گنبد آن است. این گنبد طوری ساخته روز سوم به مسجد امام رفتیم. یکی از ویژگی های این مسجد 

 است که اگر زیر آن بایستیم و آرام صحبت کنیم، صدا انعکاس پیدا می کند.

 و دلپذیرازدفتر خاطراتم شد.به یاد ماندنی بود و برگی شیرین سیارب این سفر
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 متن آفرینشب( 

 متنی درباره ی آن بنویسید. رده و  کی از موضوع های زیر را انتخاب یک 

 یالی به عالم رویاها  ای خسفرنامه ( الف

 د( بنویسید.)روش آزا وانده اید را به زبان خود ب( خالصه ی یکی از داستان هایی که خ 

 

 می باشد .ت و نشانه های نگارشی و امالی درست واژگان دارای بارم نکته : رعایت نکا
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