
 1فحه ص

 

  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  
  
  
  
  

  بارم  متن سوال  
  . دوست خوبم از ميان موضوعات داده شده يكي را به دلخواه انتخاب كرده و با رعايت نكات نگارشي انشايي بنويسيد  1

  پيكان قديمي سفيد جلوي در ايستاده بود ) الف
  هر چيز كه در جستن آني، آني) ب
  مان هاي عزيز زندگي نوستالژي) ج

15  

  : بازنويسي كن) امروزي( رمتن زير را بخوان و آن را به فارسي معيا  2
هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكرده است؛ مگر آن كس كه چون ديگري در سخن باشد، : گفت يكي را از حكما شنيدم كه مي«

  » .همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز كند
ــدبي  ــد تــ ــوش خداونــ ــگ و هــ  ر و فرهنــ

  

  نگويد سخن تا نبيند خموش  

  

2  

  : هاي داده شده را انتخاب كنيد و آن را در دو خط گسترش دهيد يكي از ضرب المثل  3
  . هركه در پي كالغ رود، در خرابه منزل كند

  دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز مي

2  

  . متن زير را بخوانيد و به سواالت پاسخ دهيد  4
دستش را بر ديوار كشيد و در پوست خشكش سوزشي حس . هاي سنگي مرطوب و زبر بودند ديواره. و سياه و سرد بودفضا، تاريك «

عميق و سرد و . دعميق بو. سرش چهار متر فاصله بود كرد تا نور كم سوي آفتابِ باالي گشود و سربلند مي از جائيكه كه چشم مي.كرد
  . غمگين

. اهن به تن نداشتپير. تر قلبش را فشرد ور خانه و سرماي فضا بيش به آتش نيمه شعله. هاي گرم پدرش به برادرانش فكر كرد و به نفس
  . د رهاورد سفر تلخشان باشد براي پدرشپيراهنش قرار بو

  » .....را فضاي تاريك و سياه و سرد و قرارشپيراهن را برادرانش برده بودند و آرام 
  راوي داستان چندم شخص است؟ ) الف
  )مكان داستان كجاست(داستان چه موقعيت مكاني دارد؟ ) ب

1  

  20  جمع نمرات      
 

 .مشاهده پاسخ تشريحي آزمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگان مراجعه كنيد دانش آموز گرامي جهت
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 ميان ترم دوم  :نوبت امتحاني        نخبگان عالمه طباطبايي :نام واحد آموزشي    ):ش داوطلب(ش صندلي
  متوسطه دوره دوم:  مقطع  تجربي -دهم رياضي   :پايه   :نام و نام خانوادگي

  1395 - 1396  :  سال تحصيلي  خانم قائمي :دبيران/نام دبير  نگارش   : ال امتحان درسسؤ
 

  صبح  7:30  :ساعت امتحان
  دقيقه  80  :وقت امتحان

  صفحه  1  :تعداد برگ سئوال

  محل مهر يا امضاء مدير
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