بسمه تعالی

نام درس  :نگارش

نام و نام خانوادگی:
رشته :

نام دبیر :

پایه :دهم

تعداد صفحه 2 :

نمره دانش آموز :

تاریخ امتحان:

تعداد سوال 6 :

نوبت دوم

نمره تجدید نظر :

سؤاالت

ردیف

1

زمان امتحان :

 07دقیقه

بارم

2

سازه های نوشتاری :
حکایت نگاری :
حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید .
دست و پا بریده ای هزارپایی را بکشت .صاحب دلی بر او گذر کرد وگفت  :سبحان اهلل ! با هزارپایی که داشت
چون اجلش فرا رسید از بی دست وپایی نتوان گریختن (.گلستان سعدی)
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شعر گردانی :
شعر زیر را بخوانید ؛ سپس درک و دریافت خود را از آن بنویسید .
شنیدم گوسفندی را بزرگی

رهانید از دهان و دست گرگی

شبانگه کارد بر حلقش بمالید

روان گوسـفند از وی بنـالید

که از چنگال گرگم در ربودی

چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی
(سعدی)
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مثل نویسی :
ضرب المثل زیر را بخوانید ؛ سپس آن را گسترش دهید .
« بادآورده را باد می برد »
« با ماه نشینی  ،ماه شوی  /با دیگ نشینی  ،سیاه شوی »
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داوری و نقد :
داستان زیر را بخوانید و عناصر آن را بنویسید  ( :شخصیّت  /فضا  /روایت )
(( اسب سواری  ،مردی را سرِ راه خود دید که از او کمک می خواست  .مردِ سوار  ،دلش به حال او سوخت ؛ چون
آن مرد دچار نقص عضو بود  .به همین دلیل از اسب  ،پیاده شد و به او کمک کرد تا روی اسب بنشیند .وقتی
مرد بر اسب سوار شد دهنه اسب را کشید و گفت  :اسب را بردم ؛ و با اسب گریخت! پیش از آنکه دور شود ،
صاحب اسب فریاد زد  :تو تنها اسب را نبردی  ،جوانمردی را هم بردی ! اسب مال تو ؛ ولی خوب گوش کن  ،ببین
چه می گویم !
مرد اسب را نگه داشت  .صاحب اسب گفت  :برو  ،امّا هرگز  ،به هیچ کس نگو اسب را چگونه به دست آوردی ؛
زیرا بیم آن دارم که دیگر هیچ سواره ای به پیاده ای رحم نکند )).
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بازشناسی :
) 5-1در هر یک از نمونه های زیر از چه شگردی برای نوشتن متن استفاده شده است ؟
«اگرنویسی ،مقایسه ،گزینه گفته ها ،بارش فکری»
الف)جنگ واژه ای سه حرفی است .صلح هم سه حرف دارد؛ اما واژە جنگ خشک و خشن است ،صلح نرم و ناز .
ب)چرا پشه روی بدن انسان می نشیند؟
ج) اگر در خانواده نظم و قانونی نباشد چه مشکالتی پدید می آید؟
د) منظور سهراب سپهری از مصراع« در دهِ باالدست  ،چینه ها کوتاه است !» چیست ؟

6

با توجه به سنجه های زیر یکی از موضوعهای مطرح شده را انتخاب کنید و انشایی بنویسید.
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سنجه ها– 1 :خوش آغازی - 2پرورش موضوع (شیوه بیان نوشته ،سیر منطقی نوشته ،فکر و نگاه نو)- 3خوش فرجامی
- 4رعایت هنجارهای نوشتار – 5درست نویسی واژگان از نظر امالیی و خوش خطی
-1مشکالت جوانان امروز با والدین
-2کویر
-3وطن
-4شما خوشبختی را در چه می دانید ؟

«شادکام و پیروز باشید »
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