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تاریخ :

رشته :
تعداد صفحه 2 :

سؤاالت ماده درسی  :نگارش دهم

مدت امتحان  133 :دقیقه

نوبت دوم

ردیف مشخص کنیددر متن های زیر ،ازچه شگردی(بارش فکری،اگرنویسی،گزین گفته ها) استفاده شده است؟
1

 اگرآسمان بودم پهنه ی مخملی آبی ام را فرش دلت می کردم. -از او پرسیدم«:چه شده؟» آه سوزناکی کشید و بدون خداحافظی راه خود را گرفت و رفت و درجوابم خواند:گفتا زکه

نمره
3/5

نالیم /که از ماست که برماست
2

1

متن زیر نوشته عینی است یا ذهنی؟ دلیل خود را بنویسید.
کالغ سیاه برروی درخت بلند حیاط  ،قارقار می کرد گوش هرشنونده ازشنیدنش آزرده می شد.
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طبق ترتیب منطقی پرسش های زیر برای بازدید از یک مدرسه کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟
)1مکان گزارش؟

)2زمان گزارش؟

)5تعداد کالس های مدرسه؟
4

. . . . . .. . . . . . . . . . )3؟

)4زمان ساخت مدرسه؟

3/5

تعداد دانش آموزان مدرسه؟

ب) حکایت نگاری:

2

حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید:

حاتم طایی را گفتند :ازخود بلندهمت تردیده ای؟گفت  :بلی خارکنی دیدم پشته ای فراهم آورده.گفتمش« :چرابه مهمانی حاتم
طایی نروی ؟ گفت  :هر که نان از عمل خویش خورد  /منت حاتم طایی را نبرد  .من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

5
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ج) مثل نویسی :یکی از مثل های زیر را انتخاب کرده  ،آن را به زبان ساده بنویسید:
 دسته گل به آب داد آش نخورده و دهن سوخته -هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
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د) شعر گردانی :درک و دریافت خود را ازابیات زیر بنویسید:
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
موی سفید را به فلکم رایگان نداد

ذات بد نیک نگردد گر چه بنیادش بد است
این رشته را به نقد جوانی خریده ام

هنجارهای نگارشی
هنجارنوشتار و نشانه های نکارشی( در ورقه ی امتحانی خود  ،هنجارهای نوشتار و نشانه های نگارشی را رعایت کنید).
امالی واژگان(نداشتن غلط امالیی در ورقه امتحانی)

1
1
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کالبدشکافی متن(نقد وتحلیل براساس سنجه ها)
و اکنون ای برادر ،ما در برابر نضام های حاکم ،کوزه های خالی زیبایی شده که هرچه می سازنندمی بلعیم .ما اکنون به
ظاهر برای کسی بیقاری نمی کنیم  ،آزاد شده ایم .اندیشه ما را برده کرده اند .دلمان را به بند کشیده اند و اراده مان را
تسلیم کرده اند و ما را به عبودیتی آزادگونه پروده اند و با قدرت علم  ،جامعه شناسی و  ...از درون و ازدل ما ایمان به
هدف ،مسئولیت انسانی و اعتغاد به مکتب آن ها را پاک کرده ایم.
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آفرینش
درباره یکی ازموضوعات زیربااستفاده ازشگردهایی که آموخته اید وبارعایت اصول خوش آغازی،پرورش موضوع ،خوش
فرجامی و هنجارهای نگارشی  ،متنی بنویسید.
سبزه

◄

شنا

سالن ورزشی
موفق باشید
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