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 نمره 02جمع بارم : 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                       نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 الف : بازشناسی 1

 طرح شده است؟« بارش فکری، اگرنویسی و گُزین گفته » پرسش های زیر براساس کدام یک از شگردهای 

 ؟توان آنها را دید( چه دیوارهایی وجود دارد که نمیالف

 شد؟شهری دیواری کشیده بودند، چه می اگر دور هر (ب

 دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد ! (پ
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 مشخص کنید متن زیر ذهنی است یا عینی؟  2

ایران یکی از کشورهای زعفران خیز است که در جهان به این کشت معروف است. این طالی گیاهی، در خراسان » 

کشت می شود و زعفران خراسان شهرت جهانی دارد. در گذشته به کسانی که زعفران کشت می کردند، زعفرانچی 

 «می گفتند ... . 

5/0 

 تولید متن ) نگارش ( ب : 3

 (های اصلی نوشته )مقدمه، بدنه و نتیجهکه دارای بخشعینی بنویسید ـ درباره یکی از موضوعات زیر، یک متن ادبی 

 باشد.

 « شانس موضوعات : الف( چشمه                ب( آسمان                پ( کتاب                   ت(» 

 : شرح زیر استریزبارم این قسمت به : توجه

 نمره 1خوش آغازی و خوش خطّی  (الف

 نمره 9پرورش موضوع یا شیوه بیان ِبدنه  (ب

 نمره 1خوش فرجامی ( پ

 نمره 1رعایت نشانه های نگارشی  (ت

 نمره  2نداشتن غلط امالیی  (ث

11 

 پ : سازه های نوشتار 1

 دهید.های زیر را انتخاب کنید و آن را شرح و گسترش یکی از مَثَل

 الف : هر که را بهر کاری ساختند                                            

 ب : زبان سرخ، سر ِسبز می دهد بر باد.

1 

 درک و دریافت خود را از ابیات زیر در دو سطر بنویسید.  5

 بیا ای دل از اینجا پر بگیریم                ره کاشــانه دیگر بگیریم

 بیا گم کرده دیـرین خود را                  سراغ از الله پرپر بگیریم 

1 

 حکایت زیر را به نثر روان و امروزی بازنویسی کرده و شرح دهید. 6

مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم ستوران می کرد، در دیده او کشید » 

 «اور بردند. گفت : بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی . و کور شد. حکومت به د

 (حکومت : شکایت/  ستوران : چارپایان/  بَیطار : دامپزشک)

2 

 1از 1 صفحۀ

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هادهم ـ کلیه رشته مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظرانه سرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی پس

 1991 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1نگارش نام درس: 

 مدد علیپوریعلی نام دبیر:

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف: بارش فکری                                 ب : اگرنویسی                         پ : گزین گفته ) ضرب المثل ( 1

 . زیرا از ارایه های ادبی و ... استفاده نکرده است. حالت گزارشی و علمی است ... . متن عینی 2

 نمره 1خوش آغازی و خوش خطّی  (الف 3

 نمره 9پرورش موضوع یا شیوه بیان ِبدنه  (ب

 نمره 1خوش فرجامی ( پ

 نمره 1رعایت نشانه های نگارشی  (ت

 نمره 2نداشتن غلط امالیی  (ث

 آموزبه عهده دانش  1

 به عهده دانش آموز 5

 به عهده دانش آموز 6

 امضاء:  علی مدد علیپوری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ سرای دانش واحد رانهپس دولتیغیر  دبیرستان
 

 91-99سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 1نگارش نام درس: 

 علی مدد علیپورینام دبیر: 

 / عصرصبح  01:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 
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