


 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
 

  نمره( 2بازشناسی) 

1 

 الف( درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخّص کنید. 

 شود.                       درست            نادرستهای آموزشی و اداری از نثر ادبی استفاده میها، متنها، مقالهمعموالٌ در نوشتن گزارش یک(

درست   شدن احساس بر اثر تماشای یک فیلم، خواندن شعر و... باشد.         درست            نادو( قطعة ادبی ممکن است محصول برانگیخته

 *گزینة مناسب را انتخاب کنید:

 های نوشتار است.ترین گونهترین و صمیمانهب( از انواع ادبی و یکی از عام 

 خاطره                                              قطعة ادبی         

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.* 

« استفادة»و « نگاه تازه و بدیع به موضوع یا پدیده»های ویژگیبرای نگارش ادبی، الزم است به  ج( 

 توجه داشته باشیم.

 تواند شروع مناسبی برای خاطره باشد.های زیر میهریک از نمونه (د

 بر اسا...............................                                مکان بر اساس                              بر اساس      

« گذاشتمیکم سال دوم دانشگاه را پشت سر مهای خوابگاه برایم جشن تولّد بگیرند؛ کمبیست سالم بود؛ قرار بود بچه»هـ( زوایة دید نوشتة 

  است.

 

2 

  نمره(4های نوشتاری)سازه 

 یکی از دو مثل زیر را در حدّ چهار سطر گسترش دهید. 2

 *از دل برود هر آنکه از دیده برفت.*به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.                         
1 

 5/0  به صورت ادبی بنویسید.« بارید.های باران بر روی برگهای درختان میقطره» جملة زبانی 3

 شعر زیر بیان کنید. برداشت خود را از 4

 «عشق شوری در نهاد ما نهاد            جان ما در بوتة سودا نهاد»
1 

5 

 )دو مورد کافی است( است؟ مشخّص کنید.هایی موجب زیبایی شدهدر قطعة ادبی زیر چه آرایه

سفیدی  در این روزهای سیاه، .شودها سبز میت پشت تمام پنجرهشیرین که نگاه زنندمی لبخند قدر طبیعیآن؛ اندبازیگران ماهری تاندرخ»

 .«..ینیبای نمیآینه موهایت را در هیچ

5/0 

6 
. 

«.ی

 

1 

 2از  1صفحه 

 از میان موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و متنی بنویسید. 7

 الف( متنی ادبی دربارة پایان یافتن پاییز و آغاز زمستان       
14 

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

  کلیه رشته هاهم دوازد مقطع و رشته:

 نام پدر: 

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

 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 

 فلسطینسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

0311 -0011سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

نگارشنام درس: 

 نام دبیر:

1311 /11 /11 امتحان: تاریخ
 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

دقیقه 11مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 در مورد یکی از موضوعات مورد عالقة خود ب( قطعة ادبی

 ج( متنی ادبی دربارة بیماری کرونا 
 نمره2امالی واژگان  -نمره1های نگارشی رعایت نشانه -نمره 1خوش فرجامی  -نمره 9پرورش موضوع یا شیوة بیان نوشته -نمره 1خوش آغازی 

 شروع: 

 

 2از 2صفحه ی 

                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

 25/0دو( درست            25/0یک(نادرست   الف(

 25/0 ب( خاطره

 5/0های ادبی استفادة بجا و به اندازه از آرایه ج( 

 25/0انگیز بر اساس رویدادی خاطره    25/0 د( بر اساس زمان

 25/0هـ( اوّل شخص مفرد  

 1ها  متناسب با مفهوم آن  المثلگسترش هر کدام از ضرب 2

 5/0کار رفته باشد.های ادبی بهکه در آن آرایه هر متن درست 3

 یا هر پاسخ درست دیگر  1کند.....عشق در وجود آدمی شور و هیجانی ایجاد می 4

5 
  25/0درختان لبخند می زنند: تشخیص   25/0درختان بازیگران ماهری هستند: تشبیه 

 آمیزی یا هر مورد درست دیگریا نگاه شیرین: حس

6 
شود؟ پرهیزگار پاسخ داد: ها بهتر محسوب میپادشاهان ظالم از انسان پرهیزگاری پرسید: کدام یک از عبادتیکی از 

 1بری، مردم از آزار تو در امان هستند.برای تو خواب نیمروز عبادت است؛ زیرا زمانی که در خواب نیمروزی به سر می

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصیلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3نگارشنام درس: 

 نام دبیر: 

0311/ 01 / 00 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 11:11 ساعت امتحان:

دقیقه 11مدت امتحان: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 نمره  1خوش آغازی 

 نمره  9 پرورش موضوع یا شیوة بیان نوشته

 نمره 1خوش فرجامی 

 نمره 1های نگارشی رعایت نشانه

 نمره 2امالی واژگان 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :




