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بارم
1

دو متن زیر را بخوانید و مشخص کنید فضای حاکم بر کدام یک عینی و کدام ذهنی است؟ سپس برای انتخاب خود دلیل
بنویسید:
الف) ماه ,عروس هفت کرده آسمان ،هر شب نقاب نقرهای خود را از رخساره برمیدارد .با طمانینه راه میرود و نگاه مهربان خود
را به انسانها میدوزد .گاهی از شرم فقر کودکان خیابانی ،آستین بر چهره میگیرد و برایشان آرام گریه میکند و خود را پشت
ابر پنهان میکند.
ب) کودکان کار به کسانی گفته میشود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته میشوند که این امر آنها را در بیشتر
اوقات از رفتن به مدرسه و تجربة دوران کودکی بی بهره میسازد و سالمت جسمی و روحی آنها را تهدید میکند .کار کودک
در بسیاری از کشورها استثمار به شمار میآید.
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1
کدام یک از جمالت زیر بر اساس بارش فکری ،اگر نویسی یا گزین گفته هاست؟
الف) معلم سرش را به سمت شاگرد خطا کار گرداند و گفت :به قول قدیمیها ،شاهنامه آخرش خوش است.
ب) تاللو قطرات باران یادآور آن است که هنوز خداوند حواسش به زمین است.
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یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید (با رعایت کلیه نکات نگارشی ویرایشی):
الف) بادآورده را باد میبرد.
ب) فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه؟!
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شعر زیر را بخوانید و دریافت خود را با زبان روشن و دقیق (با رعایت کلیه نکات نگارشی ویرایشی) بنویسید:
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ایستادهام
ایستادهای
ایستادهایم
جنگلیم
تن به صندلی شدن نداده ایم.
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حکایت زیر را به زبان فارسی معیار بازنویسی کنید:
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یکی را از حکما شنیدم که میگفت :هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است؛ مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد،
همچنان ناتمام گفته ،سخن آغاز کند.
سخن را سر است ای خردمند و بن //میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش //نگوید سخن تا نبیند خموش
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متن زیر را بخوانید و با توجه به سنجه های  0تا  4آن را تجزیه و تحلیل کنید:
«زعفران گیاه گرانبهاییه گردة آن به ظاهر شببیه گیاهان خشک دیگر است زعفران خیلی گرونه و به طالی سر معرو شده
قیمت یه مسقال زعفران بسیار باالس و هر کس نمی تونه به راحتی چند مثقال زعفرون تهیه کنه!
یکی از شبوخی های ایرانی ها این اسبت که وقتی کسی به مشهد میرود به او میگویند برای ما یه کیلو زعفران سوغات بیار!
در گذشبته به کسی که زعفران می کاشته ذعفرانچی می گفتند .زعفران خنده آوره و برای قلب مفیده خوردن کیکی زعفران
شربت زعفران و برنج زعفرانی را از دست نده»

سنجه های ارزیابی

نمره از

4

گزارش عملکرد

0
امالی واژه ها
رعبایبت نکات نگارشببی ویرایشببی (هنجار
نوشتاری)
استفاده از واژه های مناسب برای متن
رعایت انسجام در نوشته
7

به انتخاب خود یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید .سپس چند پرسش طرح کنید و بعد از ساماندهی ،متنی با رعایت همه
نکات ویرایشی و نگارشی بنویسید :الف) گزارش یک جشن تولد دوستانه

ب) مدرسه من
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با آرزوی موفقیت روزافزون شما
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