
  

  تفكر و سبك زندگي درس: اولنوبت  آزمـون  نام دانش آموز: 

  هفتمپايه:   فضائلي آقاينام دبير:جناب 

  دقيقه   ٨٥مان آزمون:   ز  ٨/١٠/٩٩ تـاريخ:  

  
 استان زير را به دقت بخوانيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد.د -١

  هرچيز....رامون عاشق نقاشي بود، در هر وقت، در همه جا، از 

  آمد باالي سرش و روي ميز خم شد، كرد كه برادرش لئونيك روز رامون يك گلدان را نقاشي مي

ــيد:  ــي را مچاله كرد و آن را » اين ديگه چيه؟«لئون زد زير خنده و پرس ــت جوابش را بدهد فقط نقاش ه طرف ديگر اتاق برامون نتوانس

صداي خنده سعي مين ميي لئون مدام در گوش راموپرتاب كرد.  شه  شيپيچيد. او همي ست«هايشكرد نقا ايند ولي هيچ از آب دربي» در

  شد.وقت اين طور نمي

  »ديگه ادامه نميدم.«ي بسيار، رامون مداد نقاشي را كنار گذاشت و با خود گفت: ها و كاغذهاي مچالهبعد از گذشت ماه

شا مي سول او را تما ست در همين موقع خواهرش ماري سول گفت: » خواي؟تو ديگه چي مي«مون با پرخاش به او گفت: كرد. رادر ماري

  »كردي.كردم وقتي نقاشي ميمن تماشايت مي«

شي نمي كردم! از اينجا برو!«احترامي گفت: رامون با بي سول اوّل يكي از كاغذهاي مچاله» من نقا شت ماري ي رامون را از روي زمين بردا

  و بعد پا به فرار گذاشت. 

خواست داد بزند امّا با ديدن رامون تا انتهاي راهرو و داخل اتاق ماريسول دنبالش دويد. رامون مي» بيا اينجا ببينم، چي برداشتي؟آهاي! «

  ديوارهاي اتاق خواهرش ساكت شد...

شي شگاهي از نقا شمهايش به نماي سول به يكي از آنچ شاره كرد و گفت:هاي مچاله خيره ماند. ماري شينز اين يكي ا« ها ا هاي مورد قا

خب، به نظر «خواهرش با هيجان گفت: » مثالً اين قرار بود يك گلدونِ گل باشه. امّا اصالً شبيه گلدون نيست.«رامون گفت: » ي منهعالقه

  »اِي...همچين گلدونه.

ها كم توانست آنا برانداز كرد و كمهاي روي ديوارهاي اتاق ماريسول ري نقاشيتر نگاه كرد بعد همهرامون دقيق» اِي...همچين، گلدونه؟«

  »اند.ها واقعا، اِي... همچيناين«اي ببيند. رامون گفت: را از نگاه تازه

  هايش اجازه داد تا آزادانه (به بيرون) روان شوند.كرد. تفكّر اِي... همچيني، به ايدهرامون ديگر احساس سبكي و شور و شوق مي

ست آناو ديگر مي سرعت از قلمش بيرون مييچه را حس متوان شد. خطوط نرم، بدون هيچ نگراني و به  صوير بك پريدند. رامون كرد به ت

  ي چيزهاي دور و برش را نقاشي كند.دوباره توانست همه

  داد.العاده اي به او ميهاي اي... همچيني احساس فوقكشيدن نقاشي

ي...همچين ماهي، اي.... اخانه، اي... همچين قايق، اي... همچين بعدازظهر،  او دفترهايش را پر كرد از اي... همچين درخت، اي... همچين

  همچين خورشيد (قسمتي از داستان اي... همچين پيتر رينولدز)
  

 برداشت خود را از داستان به صورت خالصه بنويسيد.  .الف

  اب كنيد و دليل آن را شرح دهيد. به نظر شما عامل موّفقيّت رامون چه كسي بود؟ با استناد به داستان، يكي از موارد را انتخب.        

                                               الف)خود رامون     ب) برادرش لئون       ج)خواهرش ماريسول

  هايش عوض شود؟ چگونه اين تغيير نگاه رخ داد؟گاه رامون به نقاشيچه چيزي باعث شد نج.       

 فكر مي كني اگر نگاهت رو عوض كني چه پديده ي اي... همچيني از تو شكوفا مي شود؟د.       

  

  

  
  
  
  


