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  متن زیر را بخوانید و طرح اولیه آن را مشخّص کنید. ( بند مقدمه ، بندهاي بدنه ، بند پایانی )
  مرفّه بی درد

ـ  ا محل اسمش ر يها محل ما ناراحت نشد. بچه ينفر هم تو یک یحتکه مرد، وقتی «    ـ گذاشته بودنـد مرفّ و  درد یه ب
 .یکار درست و کس، نه زن داشت نه بچه و نه  آمد یلقب هم چقدر به او م ین. و اکس یب

ه و خـواهرزاده دارد  برادرزاد ییکه چند تا یمبود این شروع ماجراي آشنایی ما با مرد ثروتمند محلّه مان بود ! شنیده   
 گذاشته بودند. یشتنها شود، یگرم نم یشانجان برا ییاز اجاق عموجان و دا یبودند آب یدهد یکه آنها هم وقت

بـدون   مانـد،  یم صاحب یب کرانش یو ب یمثروت عظ دانستیم یمحل که م يها که مرد، من و سه چهار تا از بچه وقتی   
و هر چه پول نقـد داشـت،    یماش شد  وارد خانه یادهمد، شب اول با ترس و لرز زبف ها یهاز همسا یکس یمبگذار ینکها

هم ندارد. تازه  یاجیاحت یچه یگرها د پول ینتازه او به ا یستن ديکه دز ینکه: ا یم. بعد هم با خود کنار آمدیمبلند کرد
دو روز بعد  . امابرده باشد و هم ما تا هم خودش سود یمکن یرها را از طرفش صرف کار خ پول ینهم از ا یکم توانیم یم

  .یدیمها چقدر خجالت کش من و بچه یم،محل به بهشت زهرا رفت هاي یدسف یشکه با همت ر اش يدر مراسم خاکسپار
همـه آنهـا را    یخرج سرپرست درد یمرفه ب یدیمسرش و فهم يآمدند باال یستیاز بهز یتیمبچه آن روز صد و پنجاه    
ـ  مهربان را از دست داده يو انگار پدر ریختند یکه اشک م یدیمرا د تیمی يها بچه داده، یم : او یدیماند از خودمان پرس

  » ما؟ یاتنها بود 
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  سازه هاي نوشتن : –ب 
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  بازنویسی کنید :آن را به زبان ساده  به دلخواه انتخاب کرده ، سپس  ت زیر رااحکاییکی از 
نیم روز تا در  ی را پرسید: از عبادتها کدام فاضل تر است ؟ گفت: تو را خوابیکی از ملوك بی انصاف ، پارسای -الف 

  ..............................................................................................................................   .نیازاريآن یک نفس خلق را
............................................................................................................................................................................  

یکی از وزرا پیش ذالنون مصري رفت و همت خواست که روز و شب به خـدمت سـلطان مشـغولم و بـه خیـرش       -ب 
سان . ذوالنون بگریست و گفت : اگر من خداي را عزوجل چنین پرستیدمی که تو سـلطان را ،  امیدوار و از عقوبتش تر
  .از جمله صدیقان بودمی
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