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 آزمون 
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 خرداد ماهنوبت امتحان:   )1امتحان درس: نگارش (
  )دومسال  (نيم

  ها شاخة نظري، كلّية رشته
 دقيقه 85مدت امتحان:   پاية دهم، دورة دوم متوسطه

  نمره  سؤاالت                                                                          ديفر
  نمره) 2بازشناسي (

ـ   جانشـين (  نوشـتاري  شـگرد  در هر يك، از كدام بنويسيدزير را بخوانيد و  هاي نوشته -1 جش و نسـازي، س
استفاده شده است؟مفاهيم مقايسه، ناسازي معنايي يا تضاد (  

هـا آب را   روند، اما در شهر فواره اندازند و رو به سرازيري مي ها در روستا سر به زيرند، يعني سرشان را پايين مي آب لف)ا
كنند.  ها مردم را خاموش و روشن مي كنند، در شهر چراغ ها را خاموش و روشن مي مردم چراغ ،برند. در روستا سر باال مي

ريزند. گ ها به خيابان مي ريزند. در شهر كوچه ريزند و رودها به دريا مي ند، نهرها به رود ميريز ها به نهر مي در روستا، جوي
  گريزند. ها به بيابان مي گريزند و جاده ها مي ها به جاده خيابان

اي ناجور بر لباس هستي، صداي ناهموار و ناموزونم، خراشي بـود بـر صـورت     آسمان و وصلهدامن  اي بودم بر من لكّه ب)
 مكس كالغ را دوست ندارد. من هم كالغي بـود  نشست. هيچ شكفت و نه لبخندي بر لب مي احساس. با صدايم نه گُلي مي

  كه در دايرة قسمت، تنها نازيبايي سهمم شده بود.
  خّص كنيد براي نوشتن آنها نويسنده چه چيزهايي را با هم مقايسه كرده است؟مشزير را بخوانيد و  ةنوشت - 2
دو نفر بودند و هر دو در پي حقيقت. اما براي يافتن حقيقت، يكي شتاب را برگزيد و ديگري شـكيبايي را. اولـي گفـت:    «
د آدميان را بـه شـكيبايي   خداون«دومي گفت: » وجوي حقيقت دويد. آدميزاد در شتاب آفريده شده، پس بايد در جست«

  »صبوري بياموزم. اتكارم  اي مي فراخوانده است. پس من دانه
  

  چرا متن زير ذهني است؟ يك دليل براي آن بنويسيد. -3
پوشي از شب و دامني از ستاره. يلدا نرم نرمك با مهر آمده بـود. بـا اولـين شـب      اي است، باال بلند. با تن يلدا نام فرشته«

  »تر بخوابند. ها زير گنبد كبود آرام كشيد تا آدم تر بر سر آسمان مي رداي سياهش را قدري بيشب پاييز و هر ش
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  نمره) 6هاي نوشتار ( سازه
  شعر زير را بخوانيد، سپس درك و دريافت خود را در يك بند بنويسيد. -4
اي كه از خدا رسيده اسـت / نامـة    است / دوست، نامه است / نامه ها چكيده اي كه از لبِ فرشته دوست، واژه است / واژه«

  ها / واژة قشنگ دوست / ماندني است. خدا هميشه خواندني است / توي دفتر فرشته
  هاي زير، يكي را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد. از ميان مثَل -5
  ار نشد، ندارد.ك –.                          شمارند جوجه را آخر پاييز مي -
  دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز مي –               .             كاشكي را كاشتند، سبز نشد -
  حكايت زير را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -6
اي «. گفـت:  كشت كرد. پيري را ديد كه درخت جوز (گردو) مي روزي پادشاهي به شكار رفته بود و طوفي (گردشي) مي«

  »كني؟ پير، چه مي
  »تو مردي پيري، چه طمع داري كه برِ اين بخوري؟«پادشاه گفت: » كارم. د، درخت جوز ميياپادشاه دير ز«گفت: 
  »كشتند و خورديم، كاريم و خورند.«گفت: 
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  نمره) 2كالبدشكافي متن (
م نگارشـي، پرهيـز از نوشـتن    ئيت امالي واژگان و عالها (رعايت اصول بندنويسي، رعا با توجه به سنجه -7

مـتن زيـر را   » هاي مناسـب فضـاي مـتن و ...     هاي طوالني، رعايت انسجام در نوشته، استفاده از واژه جمله
  ارزشيابي كنيد.

تنهـا بـه ايـن    آيـد   اي را كه به زهن مي برد با دقت انتخاب كند اولين لفظ يا كلمه نويسنده بايد الفاظي را كه به كار مي«
علّت كه به منظور نزديك است يا موضوع آن در ذهن و زبان مردم جاري است يا در آينده يكي از مسائل مهمـي خواهـد   

هاي كوتاه با واقعة واحدي كـه در زنـدگي يـك يـا دو شـخص از       كند به كار برد. بيشتر داستان بود كه مردم را درگير مي
  »گزارد، سر و كار دارند. مي در ميان جمع يا به تنهايي كه بر ادامة كارتأثير مياشخاص داستان به صورت موقّتي يا دائ
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نمونه سؤاالت نگارش دهم  16

نمره) 8آفرينش (
سـازي، يـك مـتن به كارگيري روش جانشـين و با  كنيد را انتخاب ، يك موضوعزير هاي موضوع ميان از -8

.ذهني بنويسيد
پشت                        مادر الك      درخت                         سنگ                   
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نمره) 2هنجارهاي نگارشي (
هـاي به هنجارهـاي نوشـتار، نشـانه    ،آزمون هاي اين پرسش، در هنگام پاسخ دادن به عزيزآموزان  دانش -9

توجه كنيد.نگارشي و امالي واژگان 
2  

  پاسخ آزمون شمارة (6)
()(0/5 1-  الف) ناسازي معنايي (0/5                  ب) جانشين سازي (0/5)                           2-  صبر و شتاب 

3-  زيرا اين متن بر اساس امور ذهني و تخيلي نوشته شده است و از محدودة حواس ظاهر فراتر رفته است. (0/5)


