
 به نام ایزد یکتا

             …………کالس دهم                (1 - 3دروس (1آزمون نگارش 

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

اولین قدم برای تبدیل موضوع های معمولی به نوشته های جذاب  .1

 ................. است. 

عینک نوشتن، نوع ............... نویسنده به موضوع  منظور از .2

 است.

اگر از دریچه ی محسوسات به موضوع بنگریم، نوشته ای  .3

 .............. تولید می شود. 

 هدف نویسنده هنگام نوشتن یک متن عینی ....  .4

ب( بیان دیدگاه متفاوت با    الف( ایجاد التذاذ ادبی است. 

 واقعیات است

د( تصویر سازی و شاخ و .     طالعات واقعی و مستند استج( ارائه ی ا

 برگ دادن به نوشته است. 

 در مورد مراحل نگارش یک نوشته ی عینی ترتیب درست کدام است؟ 5  .

    گزینش و سازماندهی پرسش ها .3   انتخاب موضوع  .2     پرسش  .1

 جداکردن پرسش های عینی .  4

                             3 -4 -1 -2ب(             -4 -3 -2 -1الف( 

  -2 -3 -4د(              4 – 3 -1 -2ج( 

 ر متن زیر از چه روش هایی برای پرورش موضوع استفاده شده است. .د6

اگر قرار بود هر کس تنها نام خودش را صدا کند سالم و خداحافظی 

تظار کسی را نمیکشید انتظاری هم اگر در میان نبود..هیچ کس ان

بود به سر نمی آمد هیچ دری به روی هیچ کسی باز نمیشد مهمان و 

 مهمانی نبود واگر هم بود میزبانی نبود. 

در متن زیر کدام یک از هنجارهای نوشتار به خوبی رعایت شده .7

 است؟

خوابش نمی ُبرد. بلند شد. خیاری از میوه خوری روی میز برداشت. خواست 

پوست بکند و بخورد. خوب نمی دید. عینکش را زد، کارد را برداشت، سر 

و ته خیار را نگاه کرد. ُگل ریز و پژمرده ای به سِر خیار جسبیده بود. 



هوشنگ ” ته خیار“از کتابِ ” ته خیار“بخشی از داستان  

 نیرمامرادی ک

 

 سطر کامل کنید.  5. داستان زیر را در 8

 
را نشان میداد که به خانه  11عقربه های زرین گونه ی ساعت عدد 

مثل چند روز پیش ساکت بود و . کلید انداخته در را باز کردم.بازگشتم

چینش مبل ها، آباژور های نیمه روشن، ظروف کثیف آشپزخانه، .. تاریک

وضع نامناسب پذیرایی ... همه و همه فریاد میزد که چند صباحی از 

 !.. در خانه میگذرد بانوآخرین حضور یک 

خودم خواستم که همراه آنها به مسافرت  ... !دلیلش هر چه میخواهد باشد

دلم گرفته بود، کیف و کت !اندمنروم و با وجود اصرارهایشان در خانه م

را در آورده و خرامان خرامان به سمت آشپزخانه رفتم؛کمی آب 

فشار دادم و به سمت اتاق خواب  اتلفن ر Answering دکمه ی.نوشیدم

 .....رفتم
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 .. متن زیر را بخوانید 9

 سؤال در مورد آن طرح کنید.5الف( 

 آیا متن زیر عینی است یا ذهنی؟ب( 

و ششمین  منظومه شمسی بزرگ ی، دومین سیارهمشتری، پس از کِیوانا یحَلز

است که با  پیکرگلوله گازی غولاست. زحل یک  خورشیدسیاره نزدیک به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%28%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%28%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C


این سیاره حدود  چگالی .دارد جرم زمینبرابر  9۹وجود حجم زیادش تنها 

ساعت  11و کمتر از آب است. یک روز کامل در کیوان برابر هشتم زمین یک

برابر سال زمین است. از  29٫۹دقیقه در زمین و یک سال آن برابر  39و 

است، درجه 2۲آنجایی که مدار استوایی زحل تقریبًا همانند زمین در 

تغییرات زاویه سیاره نسبت به خورشید شبیه به زمین است و در این 

شود. جرم سیاره زحل همانند مشتری چهار فصل مشاهده می سیاره نیز همان

و  هلیومدهد. میزان اندکی تشکیل می هیدروژناز گاز است که بیشتر آن را 

 .دارند قرار سیاره یدهندههای بعدی گازهای تشکیلدر رده متان

 

 

 

 . حکایت زیر را بخوانید و به زبان ساده ، بازنویسی کنید. 11

سگی از کنار شیری رد می شد، چون شیر را خفته دید طنابی آورد و 

 .شیر را محکم به درختی بست

 …شیر بیدار که شد سعی کرد طناب را باز کند اما نتوانست
 در همان هنگام خری در حال گذر بود،

شیر به خر گفت: اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل را به تو 

ید کرد و بعد طناب را از دور دستان شیر باز میدهم ، خر ابتدا ترد

 .کرد
شیر چون رها شد، خود را از خاک و غبار خوب تکاند، به خر گفت: من 

 به تو نیمی از جنگل را نمیدهم

 .خر با تعجب گفت : ولی تو قول دادی
شیر گفت : من به تو تمام جنگل را میدهم زیرا در جنگلی که شیران 

 .ران برهانند دیگر ارزش زندگی کردن نداردرا سگان به بند کشند و خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%90%D8%B1%D9%85_%28%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%90%D8%B1%D9%85_%28%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 پیروز باشید .


