بسمه تعالي

نام ونام خانوادگي................ :

سواﻻت امتحاني درس  :نگارش ١

پايه ورشته تحصيلي  :دهم
تاريخ امتحان :

نوبت دوم سال تحصيلي
مدت امتحان:

 ١١٠دقيقه

تعداد سوال٧ :

طراح سوال:

رديف

متن سؤاﻻت

تعداد صفحات ٢ :

نمره

الف ( بازشناسي
١

پر سش هاي زير را بخوانيد و مشخّص كنيد از چه شگردي ) بارش فكري  ،اگر نويسي  ،گزين گفته ها ( براي طرح
آن ها استفاده شده است ؟
الف ( مقصود شاعر چيست كه مي پرسد  » :آيا كسي طلوع شقايق را  /در دشت شب گرفته تواند ديد ؟ «
ب ( چرا شاعران در اشعار خود از نمادها براي طرح مسائل اجتماعي استفاده مي كنند ؟

٠/٢٥
٠/٢٥

٢
نوشتة زير عيني است يا ذهني ؟ براي پاسخ خود دليلي ذكر كنيد .

٠/ ٥

همة طبقات آسمان را گشته ام ؛ در دل ستاره باران نيمه شب هاي روشن و مهربان تابستان  ،بر جادة كهكشان تاخته ام  .صحراي ابديّت را

در نورديده ام؛ بال در بال فرشتگان  ،در فضاي پاك ملكوت شنا كرده ام .

٣

نوشته هاي زير را بخوانيد و بنويسيد در هر يك از كدام شيوة نگارش متن هاي ذهني استفاده شده است ؟
الف ( پيش از آن كه آفتاب پرتو طلايي رنگش را روي زمين پخش كند  ،با آن لباس نارنجي رنگش كه دست كمي از پرتوهاي خورشيد

٠/٢٥

نداشت  ،به كوچه هاي شهر تابيد  .ساعاتي بعد خورشيد از خواب ناز بيدار شد تا كوچه هاي شهر را از ظلمت شب نجات دهد ؛ غافل از
اين كه رفتگر مهربان ساعت هاست كه پرتو هاي دلسوزي اش را در كوچه ها تاب داده . ...
ب ( من فرزندي كوچك از كوه هستم  .ميليون ها سال است كه در اثر لرزش و تن تكاني زمين از مادر خود جدا افتاده ام  .آرزو دارم

٠/٢٥

دوباره به آن دامان گرم برگردم  .هر روز در دلم با كوه سخن مي گويم  .رنگ من و او  ،زير پرتو خورشيد  ،سوخته است ؛ امّا دلمان
هنوز هم  ،به گرمي آفتاب مي تپد .

داستان زير را بخوانيد وبر اساس آن  ،موارد خواسته شده را بنويسيد .
به خانه كه رسيدم  ،عمو رفت پيش بابا و من ديگر منتظر نشدم  .رفتم پاي سفره كه مادرم فقط يك گوشه اش را براي من باز گذاشته بود .

ناهارم را كه خوردم راه افتادم  .خيلي دلم مي خواست سري هم به پشت بام بزنم و يك خورده كفتر هاي اصغر آقا را تماشا كنم ؛ امّا هوا
٤

ابري بود و لابد كفتر ها رفته بودند .

الف ( زاوية ديد …………..

ب ( شيوة بيان ................. :
ص١

٠/ ٥

ب ( سازه هاي نوشتار
يكي از اشعار زير را انتخاب كنيد و درك و دريافت خود را از آن در پنج سطر بنويسيد .
٥

الف ( اگر هزار قلم داشتم  /هزار خامه كه هر يك هزار معجزه داشت  /هزار مرتبه هر روز مي نوشتم من  /حماسه اي

و سرودي به نام آزادي .

٢

ب ( ذهن ما باغچه است  /گل در آن بايد كاشت  /ور نكاري  ،گل من  / ،علف هرز در آن مي رويد .
پ ( زندگي  ،گرمي دل هاي به هم پيوسته است  /تا در آن دوست نباشد  ،همه درها بسته است .
٦

يكي از مثل هاي زير را انتخاب كنيد و آن را در پنج سطر گسترش دهيد .

٢

الف ( تو نيكي مي كن و در دجله انداز .
ب ( درخت هر چه بارش بيشتر مي شود  ،سرش فروتر مي آيد .

پ ( از تو حركت  ،از خدا بركت .
٧

پ ( آفرينش
١١
يكي از موضوعات زير را انتخاب كنيد و با استفاده از شيوة خواسته شده متني ذهني دربارة آن بنويسيد .

الف ( رودخانه )شيوة جانشين سازي (
ب ( زندگي )شيوة ناسازي معنايي (

پ ( جنگ و صلح ) شيوة سنجش و مقايسه (

دانش آموزان عزيز در توليد متن به رعايت موارد زير توجّه داشته باشيد :

خوش آغازي – پرورش موضوع – پرهيز از جمله هاي طولاني – رعايت اصول بند نويسي – نگاه نو  -پايان مﻨاﺳﺐ
.
ضمنا به رعايت املاي صحيح واژه ها و نشا نه هاي نگارشي در توليد متن و سازه هاي نوشتاري  ٣نمره تعلّق مي گيرد .
٢٠

ص٢

حق يارتان .

جمع نمره

