


 

 عالیتباسمه 

 سی هفتم کتاب فار فصل اولکالیف تانواع 

 تكاليف درس ستايش و درس اول : 

 امتدادي ( –را مشخص كنيد ) بسطي « نشعري در قالب مثنوي از شاعري غير از نظامي گنجوي نوشته و رديف و قافيه هاي آ – 1

 امتدادي ( –بسطي لغات سخت درس اول را همراه با معني آن ها بنويسيد )  در يك صفحه -2

 امتدادي ( –) بسطي  نظامي گنجوي و خواجه عبداهلل انصاري را به صورت مختصر در يك صفحه معرفي نماييد . -3

 انفرادي ( -كساني كه ذوق شعر سرايي دارند يك مثنوي با موضوع آزاد بسرايند . ) خالقيتي  -4

 تي (شعر درس اول را بصورت نثر داستاني بنويسيد ) خالقي -5

 ) آماده سازي براي درس دوم ( عاطفي ( مشخص كنيد –خبري  –امري  –جمالت درس اول را از نظر مفهوم و پيام ) پرسشي  -6

 ) خالقيتي ( يك نثر ادبي بنويسيد و در آن تمامي آرايه هاي موجود در درس اول را بكار ببريد . -7

  امتدادي ( –را بطور جداگانه همراه با بيت مربوط توضيح دهيد. ) بسطي « ش زنگ آفرين» آرايه هاي ادبي موجود در شعر  -8

 ) خالقيتي (بنویسید .  نمایشنامه ای برای  درس زنگ آفرینش  -9

 :تكاليف درس دوم و بقيه 

 ) خالقيتي ( بنویسید .«آخرین برگ پاييزی » عنوان با ایی قصه( سرما – نقاش – بیمارستان – امید – خزان –با استفاده از کلمات )برگ   -11

 ) خالقيتی( قصه ای برای تصویر مورد نظر خلق کنید . -11

  

 ) خالقيتي ( نمایشنامه ای در مورد جویبار ودرخت تشنه بنویسید . -21

 ( امتدادی –بسطی  جمع آوری کنید .)محمود کیانوش در باره ی زندگی  ياطالعات -21

 ) خالقيتي ( ا تمام زیررا به طور دلخواه تمام کنید .قصه ی ن -21

 دوست دیرینه اش در وسط میدان جنگ افتاده بود ....

دریابید وحاصل دریافت خود رادر چند جمله با استفاده از آرایه ی تشخیص  با سفر کاوشگرانه در طبیعت رازی از رازهای خداوند را -21
 خالقيتي ()  .وتشبیه به رشته ی تحریر در آورید

   


