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 نوشتۀ زیر را بر اساس شاخص های داده شده نقد کنید. 

 ساختار و انسجام متن )جایگاه درست مقدمه، بدنه و نتیجه( .1

 انحراف نداشتن از موضوع .2

 غلط های نگارشی و امالیی و تاریخ ادبیات .3

 صُوَر خیال )استفادۀ درست و بجا از آرایه های ادبی( .4

 پرداختن به موضوع از زوایای گوناگون .5

 استفادۀ درست از گزین گفته ها )ضرب المثل ها، سخنان بزرگان، شعر و ...( .6

 یکدستی نوشته )محاوره/ معیار( .7

 «باران»

زیرا آب است که حیات بخش موجودات و  می باشندروزهایی هست که نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات در حسرت باران 

 .خاوتمندانه بارانش را بر زمین جاری کندصعای باران می خوانند تا آسمان گیاهان زمین است، و هر کدام به زبان خودشان د

که معنی و ارزش آب را درک می کنم و همین طور در تابستان های کم آب این روزها می فهمیم که چقدر به  هدر بیابان

 .باران نیاز داریم و چقدر باید قدردان تک تک قطره های باران باشیم

هر دو به یک اندازه زیباست و  هانی پاییز، و روزهای بهار که باران باعث شکوفایی گل ها و درختان می شروزهای رنگارنگ بار

  .این زیبایی وصف ناشدنی است

باران یکی از زیباترین نعمت های خداوند روی زمین است. زمانی که باران می بارد پاکی و زیبایی را برای زمین به ارمغان می 

 .باران است موجب سرسبزی مزارع و رشد گیاهان و گل ها می شود .باران همه چیز تازه استعد از . بآورد،

 هوای بارانی، هوای عجیبیه؛ هم احساس غم به انسان دست می دهد و هم شادی...  

 است های عاشقانه بخشی و زندگی، سرزندگی و نشاط، دوست داشتن و موقعیت ط رحمت الهی، حیا نمادباران 

یعنی همه معتقدند که باران، مضهر پاکی « در لطافت تبعش خالف نیست»یعی و از جمله باران که به قول شاعر مظاهر طب

است، دست مایۀ اشعار و سخنان زیبایی شده است. مثالً مولوی، شاعر قرن دهم، عشق را به باران و انسان ها را به گیاهان 

 تشبیه کرده است:

 «باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبد/ ای جان )گیاه( گیاست ما برگ و ا این عشق چو باران»

 همانگونه که باران موجب سرسبزی و نشاط گیاهان می شود، عشق هم جان انسان را زنده و تازه نگه می دارد. 

 در ادبیات معاصر، نیز شاعران بسیاری از باران برای ساختن تصاویر شعری خود بهره برده اند:

پر  باران و او به شیوه»... توصیف پاکی یک شخص، او را به شکل هنرمندانه ای به باران تشبیه می کنه: سهراب سپهری، در 

 ...«از طراوت تکرار بود

رنگین کمان، پاداش کسانی »البته در برخی نوشته ها، باران نشانۀ سختی ها و دشواری های زندگی است؛ مانند این جمله 

من در این جمله نوعی امید می بینم. شاید مفهوش این باشد که صبر و تحمل « ن می مانند.است که تا آخرین قطره، زیر بارا

 «در نومیدی بسی امید است»بر سختی ها، نتیجۀ شیرین دارد؛ به قول شاعر: 

 پس ما هم باران های سیل آسای زندگی را تحمل می کنیم تا روزی رنگین کمان آرزوها یمان را ببینیم.  
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 2از  1صفحه 

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

 کلیه رشته ها دهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نگارش  نام درس:

 خانم نوری  نام دبیر:

 11/1931 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح1: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 31مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : 
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 دربارۀ یکی از موضوع های زیر انشا بنویسید. )با رعایت شاخص های داده شده(

 نامه ای به خدا .1

 گفت و گوی خیالی بین کشتی و طوفان .2

 توصیف دقیق و جزئی یک روز از زندگی خودتان .3

 بهترین روز زندگی شما/ توصیف دقیق یکی از سفرهای خاطره انگیزتان .4

 ایدنقد کتابی که خوانده  .5

 نوشته ای طنز )یا داستان گونه دربارۀ کمک به دیگران( .6
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 2از  2صفحه 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 )جایگاه درست مقدمه، بدنه و نتیجه( متنساختار و انسجام  .8

 انحراف نداشتن از موضوع .9

 و تاریخ ادبیات امالییغلط های نگارشی و  .11

 صُوَر خیال )استفادۀ درست و بجا از آرایه های ادبی( .11

 پرداختن به موضوع از زوایای گوناگون .12

 استفادۀ درست از گزین گفته ها )ضرب المثل ها، سخنان بزرگان، شعر و ...( .13

 / معیار(محاورهیکدستی نوشته ) .14

 «باران»

زیرا آب است که حیات بخش موجودات و گیاهان زمین  می باشندروزهایی هست که نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات در حسرت باران 

می باشند، غلط ).بارانش را بر زمین جاری کند خاوتمندانهصاست، و هر کدام به زبان خودشان دعای باران می خوانند تا آسمان 

 است/هستند(// )سخاوتمندانه: ایراد امالیی(

و همین طور در تابستان های کم آب این روزها می فهمیم که چقدر به باران نیاز داریم و  می کنمکه معنی و ارزش آب را درک  هیاباندر ب

 نیم: ایراد نگارشی()بیابان است: ایراد نگارشی(// )میک.چقدر باید قدردان تک تک قطره های باران باشیم

هر دو به یک اندازه زیباست و این زیبایی  هروزهای رنگارنگ بارانی پاییز، و روزهای بهار که باران باعث شکوفایی گل ها و درختان می ش

  .وصف ناشدنی است

عد از . بی زمین به ارمغان می آورد،باران یکی از زیباترین نعمت های خداوند روی زمین است. زمانی که باران می بارد پاکی و زیبایی را برا

ین بخش باید در مقدمه قرار  -)ایراد ساختاری. باران است موجب سرسبزی مزارع و رشد گیاهان و گل ها می شود .باران همه چیز تازه است

 (بگیرد.

 نگارشی()عجیبی است/ ایراد هم احساس غم به انسان دست می دهد و هم شادی...   عجیبیه؛هوای بارانی، هوای 

 (امالیی/ ایراد حیات بخشی)است های عاشقانه و زندگی، سرزندگی و نشاط، دوست داشتن و موقعیت بخشی  طحیارحمت الهی،  نمادباران 

پاکی است، دست مایۀ  مضهریعنی همه معتقدند که باران، « خالف نیست تبعشدر لطافت »مظاهر طبیعی و از جمله باران که به قول شاعر 

)طبع، مظهر: ایراد ، عشق را به باران و انسان ها را به گیاهان تشبیه کرده است:مولوی، شاعر قرن دهمخنان زیبایی شده است. مثالً اشعار و س

 مولوی شاعر قرن هفتم است: تاریخ ادبیاتامالیی(/ 

 «باشد که دمی باران بر برگ و گیا کوبد/ ای جان )گیاه( ست ما برگ و گیاا این عشق چو باران»

 همانگونه که باران موجب سرسبزی و نشاط گیاهان می شود، عشق هم جان انسان را زنده و تازه نگه می دارد. 

 در ادبیات معاصر، نیز شاعران بسیاری از باران برای ساختن تصاویر شعری خود بهره برده اند:

پر از طراوت تکرار  باران و او به شیوه»...  بیه می کنه:تشسهراب سپهری، در توصیف پاکی یک شخص، او را به شکل هنرمندانه ای به باران 

 )تشبیه می کند: ایراد نگارشی(...«بود

رنگین کمان، پاداش کسانی است که تا »البته در برخی نوشته ها، باران نشانۀ سختی ها و دشواری های زندگی است؛ مانند این جمله 

نوعی امید می بینم. شاید مفهوش این باشد که صبر و تحمل بر سختی ها، نتیجۀ من در این جمله « آخرین قطره، زیر باران می مانند.

 «در نومیدی بسی امید است»شیرین دارد؛ به قول شاعر: 

 پس ما هم باران های سیل آسای زندگی را تحمل می کنیم تا روزی رنگین کمان آرزوها یمان را ببینیم.  

 

 آموز است.موضوع این سوال نوشتن انشا توسط دانش  2

 1از  1صفحه 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 9نگارش نام درس: 

 خانم نوری نیانام دبیر: 

 9398/ 91/91 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح   8:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه 81مدت امتحان: 
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