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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1نگارشسواالت امتحانی درس:

  03/03/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه120مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  8تعدادسوال:  کالس:  رجبیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهمپایه:  ره صندلی:شما  صبح9ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

  بارم  1نگارش سواالت  سوال

    نمره)2(بازشناسی  

1  

  عینی یا ذهنی بودن نوشته هاي زیر را با دلیل بنویسید.
  

 .صبح حرکت فرارسید، سربازانی که اسب و تفنگ نداشتند،پشت سواران ،مشتاقانه قدم برمی داشتند  

  سپیده دم بر بال ذهن سوار شوم و تا طلوع خورشید روي تو در آسمان نگاهت پرواز کاش می شد در دل این

 کنم.

  

5./  

5./  

2  

گونه  داستان و مفاهیمسازي،مقایسه،تضاد هریک از نوشته هاي زیر با استفاده از کدام روش(جانشین
  نویسی)نوشته شده است؟با دلیل بنویسید.

 رشدن از آن.مرگ بی هنگام در می زند اما زندگی هر روز به ما مرگ همانند خواب است و زندگی همانند بیدا

  لبخند می زند...

  من از این همه تنهایی خواهم مرد،باید از اینجا بروم،بال هایم یاري نمی کنند خشک شده اند...از شاخه

  پریدم،تا به افق برسم،چشم هایم تشنه ي روشنی هستند.

  

  

5./  

  

5./  

    نمره)4(سازه هاي نوشتار  

3  

  حکایت نگاري:حکایت زیر را باز نویسی کنید و کمی گسترش دهید.
ي بر من دعاي خیر"کردند،بخواندش و گفت: . حجاج یوسف را خبردرویشی مستجاب الدعا در بغداد پدید آمد

خیرست تورا و همه  ياین دعا"گفت:"ر خداي این چه دعاست؟از به"گفت: "جانش بستانخدایا،".گفت:"کن
 "مسلمانان را.

1  

4  
  و متنی کوتاه متناسب با آن را بنویسید.انتخاب کنید زیر را  هاي ضرب المثلیکی ازمثل نویسی: 

 با ماه نشینی ماه شوي                   با دیگ نشینی سیاه شوي 

 تو نیکی می کن و در دجله انداز 

1  

5  

  شعرگردانی:شعر زیر را به فارسی روان امروزي برگردانید و کمی گسترش دهید.

  نیابی یکی هم نشین چون کتاب              اب      اگر بازجویی خطا از صو
  نه هرگز به زشتی برد نام تو           واهد ز گیتی مگر کام تو         نخ

  یاموزدت راه و رسم بهیب       زکار جهانت دهد آگهی                  

1  



٢ 
 

 

6  

ادامه دهید و چهار گام  داستان نویسی را درآن مشخص "داستان گونه"زیر را به دلخواه به شیوهمتن 

  کنید.

  ...چهارم ابتدایی بودم در مدرسه مداد سیاهم را گم کردم وقتی به مادرم گفتم 

1  

    نمره)14تولید متن(  

7  

یا ناسازي معنایی و تضاد مفاهیم درباره ي یکی  "مقایسه" یا"جانشین سازي "با یکی از روش هاي 

  از موضوعات داده شده حداکثر ده سطر بنویسید.

                                      اردي بهشت 

                            معلم 

  هاي قالی گل  

2  

8  

  به نکات زیر توجه فرمائید.

 نمره 1نماي کلی از محتواي نوشته)  خوش آغازي (جذابیت و گیرایی،نشان دادن  

  پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی،بیان احساس متناسب با موضوع،سیر

  نمره 9منطقی نوشته،فکر و نگاه نو) 

   (جمع بندي مطالب،تاثیرگذاري و تفکر برانگیز بودن)نمره1خوش فرجامی  

   نمره 1رعایت نشانه هاي نگارشی  

 نمره 2ن  امالي واژگا  

  

    ))موّفق باشید.((  


