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...ادارة آموزش و پرورش  

...دبيرستان  

 

  مشّخصات دانشآموز

:شمارة كارت  

: ...............................................................نام  

............................................: نام خانوادگي  

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

 زمان امتحان

اول: نوبت امتحان  

: تاريخ  

:ساعت  

: مدت امتحان  

 مشّخصات امتحان

1نگارش: درس  

:رشته  

:كالس/ پايه  

: نام دبير  

 الف)بازشناسي(2 نمره)

هـا بـراي توليــد آن) هــاگفتهبارش فكري، اگـرنويسي، گزيـن(زير را بـخـوانيد و مشخّص كنيد از چـه شگردي  هايمتن)1

است؟شدهاستفاده  

اگر دريا بودم پهنة . كردمدادم و ماهيان وجودم را برايت قرباني مياگر دريا بودم جزر و مدم را به اندازة قامت تو گسترش مي)الف

 

.يني و يا ذهني بودن مشخّص كنيدها را از نظر عهاي زير را بخوانيد و فضاي حاكم بر آننوشته)2  

درحقيقت هر . رسدها نميها گاهي آن قدر زيادند كه هيچ ديواري به پهناي آنفاصله. هر فاصله خودش حكم يك ديوار را دارد)الف

..شودورزيدن ميفاصله ديواري است كه مانع عشق  

: اندو متر با آجرهاي زرد كه روي آن با خطّي آبي نوشتهديواري به طول د. كندخانه و مدرسة ما را فقط يك ديوار مشخّص مي)ب

.ترين فساد در تاريخ يك ملّت اين است كه روح خّلاق شاگردان را از نوشتن دور سازيمبزرگ«  

 ب)حكايتنگاري(2نمره)

 حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد.

ن گشايــدري بر م رـاي خدا آخــك     داي       ـــگفت در پيش خخودي ميبي  

اي عاقل كجا اين در بسته بود؟: گفتـود            ه بـشستـر بنــگـا مــجعه آنـراب  

ود بجويــن مراد خــسوي اين در ك         در گشاده ست اي پسر ليكن تو روي      

 پ)مثل نويسي(2نمره)

 از ميان مثلهاي زير يكي را انتخاب و بازآفريني كنيد و گسترش دهيد.

از تو حركت از خدا بركت)الف  

بردبادآورده را باد مي)ب  

ران ملخ پيش سليمان بردن                )پ  

هر كه بامش بيش برفش بيشتر)ت  

 ت) شعرگرداني(2 نمره)

.شعر زير را بخوانيد و درك و دريافت خود را از آن بنويسيد  

            امايستاده

اي           ايستاده                

ايم            شدن ندادهايم                       تن به صندليايستاده                                

 ساحلم را با مخملي سبز فرش ميكردم ... .

 ب)گفتم: «خانهات كجاست؟» آه سوزناكي كشيد و در جوابم خواند و بدون خداحافظي راه خود را گرفت و رفت:

 «كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد     قضا هميبردش تا به سوي دانه و دام»
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2صفحة   

 ث)آفرينش (10نمره)

.اي بيافرينيداز موضوعات زير يكي را به دلخواه انتخاب كنيد و نوشته  

.توجه كنيد» پرورش موضوع«و » فرجاميخوش«، » آغازيخوش«در متن توليدي خود به : توجه  

...بودم مدير دبيرستان شهرماگر )الف  

قلم)ب  

دريا)پ  

بازديد از يك مكان به انتخاب خودتان)ت  

 ج  ج)كالبد شناسي متن(2نمره)

.شده، متن زير را ارزشيابي كنيدهاي دادهتوجه به سنجه با با   

)توصيفي(انشايي عددي  هاي ارزشيابيسنجه شمارك   رديف 

 1 رعايت امال 5  

هاي طوالنيپرهيز از نگارش جمله 5    2 

 3 رعايت انسجام متن 5  

هاي مناسب با فضاي متناستفاده از واژه 5    4 
 

 

ميزان  پسرك نشانه را روي سينة سفيد پرنده. هاي رنگارنگاي سفيد، گردني آبي و بالبود با سينهپرنده بر روي سيم نشسته      

 سينة پرنده. هاي پرنده از سيم برق جدا شد و بر روي خاك گرم افتاددست. ردماشه را كشيد؛ صاچمه درست به حدف خُ. بودكرده

چشمان كوچك و اما همين كه باالي سر پرنده رسيد احساس كرد كه ! حال از فتحي بزرگبود و پسرك خوشرق در خون شدهق

!رحماي بي: كرد ظريف پرنده با خشم فرياد مي  
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