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 1 .دهیم میاب چیست؟ در این روش چه کاری انجام های جذ های معمولی به نوشته یکی از روش ها برای تبدیل کردن موضوع 1

 1 هاست. مهم ترین اصل در این مرحله چیست. بعد از طرح پرسش ها، نوبت پاسخ دادن به آن 2

ها استفاده شده ها( برای طرح آن )بارش فکری، اگرنویسی، گزین گفتهپرسش های زیر را بخوانید و مشخص کنید از چه شگردی  3

 است.

 توان دیوار دانست؟ آیا هر فاصله ای را می

 گفتند؟ توانستند حرف بزنند، چه می اگر دیوارها می

 ها کوتاه است؟ برای چه دیوار بعضی

 گوییم تا دیوار بشنود؟ چرا گاهی به در می

1 

 1 منظور از عینک نوشتن چیست؟ به طور کامل توضیح دهید. 4

 1 در چیست؟ ها ترین علت تفاوت نوشتهاصلی 5

 1 انگیز(( است؟ های ذهنی و خیال های ))عینی و محسوس(( با ))نوشتهچه فرقی بین نوشته  6

 جمالت زیر را ویرایش کنید. 7

 جوی بسیار، سرای مناسبی پیدا کنید.و سرانجام پس جست-1

 شتافت.باقی  پس از تحمل رنج فراوان به خانه-2

5.5 

 1 هدف از نوشتن متن عینی چیست؟ 8

 1.5 ها را توضیح دهید. کنیم آن مرحله را طی می 3برای تولید یک متن عینی  9

 نوشته های زیر را با جمله های کوتاه بازنویسی کنید. 15

کار رهبر معظم انقالب مبنی بر همت و سال گذشته را در حالی سپری کردیم که شهرداری و شورای اسالمی با عنایت به فرموده

می پروهه های مختلفی را در و خدمت را متراکم و با مشارکت شهروندان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسال مضاعف حقیقتا کار

 های گوناگون شهری به اتمام رساندند. عرصه

1 

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

در آب بدید پنداشت که دیگری است. به شَرَه )طمع( دهان  سگی بر لب جوی، استخوانی یافت.چندان که در دهان گرفت، عکس آن

 باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد. آنچه در دهان بود به باد داد.

1 

 2 موضوعی را انتخاب کنید و درباره ی آن یک نوشته عینی و محسوس بنویسید. 12

 مثل زیر را بخوانید و آن را گسترش معنایی دهید. 13

 برد. را باد میباد آورده 

 

2 

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

تاریخ و امضاء:                حسن ارسطویینام دبیر:    تاریخ و امضاء:          حسن ارسطویینام دبیر:      

 ردیف سواالت     بارم

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

  پایه و رشته :

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مدیریت منطقه 

 سعادت آباد          پسرانه                 ه دومدبیرستان دور     

 1395 -96تحصیلی  پایانی نوبت اول سالامتحانات 

  نگارشنام درس: 

1395 /25/15 تاریخ امتحان :   

8:55ساعت امتحان:   

 دقیقه 125مدت امتحان:

 



 

 شعر زیر را بخوانید و درک و دریافت خود را از آن بنویسید. 14

 کاهم تو را من چشم در راهم. )نیما یوشیج(تورا من چشم در راهم، گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی

2 

 2 با بهره گیری از شیوه پرسش و پاسخ سازی، گزارشی درباره دبیرستان خود بنویسید. 15

 سوال( 4موضوعی را انتخاب کنید و به شیوه ))اگر نویسی(( سواالتی را در مورد آن مطرح کنید. ) 16
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 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

های ذهنی ما گشوده  کنیم. کم کم گره هایی درباره موضوع طرح می گذاریم و پرسش است. در این روش ذهن را کامال آزاد میپرسشگری 

 یابد. شود و عرضه نوشتن گسترش می می

1 

های تشریحی نها پاسخکوتاه است. در این روش ت های های بله یا خیر یا جواب ترین اصل شاخه و برگ دادن به پاسخ سازی و پرهیز از پاسخ مهم

 کند.و توصیفی است که در خلق نوشته به ما کمک می

2 

اول( بارش فکری  پرسش  

نویسی اگردوم(  پرسش  

ها پرسش سوم و چهارم( گزین گفته  

3 

نگاه کنیم نوشته ما به منظور از عینک نوشتن نوع نگاه نویسنده به موضوع است. نوع نگاه ما هم به فکر ما بستگی دارد. هر طور که به موضوع 

 آید.همان رنگ درمی

4 

هایی که موضوع مشترک دارند. به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر نویسنده به موضوع، نوع نگاه نویسنده به موضوع است. حتی در نوشته

 شود.تفاوت دیده می

5 

شود. اما اگر از پنجره ذهن و خیال به عینی و محسوس تولید میهای دیداری )محسوسات( به موضوع بنگریم، نوشته ای اگر از دریچه پدیده

 انگیز خواهد بود.ای ذهنی و خیالموضوع نگاه کنیم نتیجه آن خلق نوشته

 

6 

 به جای سرای باید خانه گذاشته شود.-1

 به جای خانه باید سرای گذاشته شود-2

7 

شود و از دریچه حواس به چشم انداز مورد نظر  و مستند ذهن و خیال نمی هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عینی، ارائه اطالعات واقعی

گیرد. شود و از احساسات شخصی خود بهره نمی نگرد و وارد فضای ذهنی ذهن و خیال نمی می  

8 

 مرحله اول: پرسش

کند ذهن به  قید و شرط کمک می آزادسازی بیهای گوناگون)عینی، ذهنی و ....( طرح کنیم  گذاریم تا پرسش در این مرحله ذهن را آزاد می

های نادیده و ناشکفته موضوع کشف شود. حرکت درآید و جنبه  

های عینی  مرحله دوم: شناسایی و جداکردن پرسش  

کنیم. های عینی را جدا می کنیم و بعد پرسش ابتدا سواالت را بررسی و طبقه بندی می  

ها مرحله سوم: گزینش و سازماندهی پرسش  

ها پاسخ دهیم، متن تولیدی بسیار طوالنی خواهد  پرسشمرحله قبل، تعدادی پرسش عینی درباره موضوع جدا کردید. اگر بخواهیم به تمام در 

ها میزنیم.  شد، به همین دلیل بر پایه توانایی و عالقه خود دست به گزینش پرسش  

 

9 

 15 به عهده دانش آموزان است.

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

تاریخ و امضاء:                      حسن ارسطویینام دبیر:    تاریخ و امضاء:     حسن ارسطویی  نام دبیر:      

 ردیف پاسخ   

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

 پایه و رشته :

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مدیریت منطقه 

 سعادت آباد          پسرانه                 ه دومدبیرستان دور     

 1395 -96تحصیلی  پایانی نوبت اول سال پاسخ نامه امتحانات

نگارشنام درس:   

1395 /25/15 تاریخ امتحان :   

8:55ساعت امتحان:   

 دقیقه 125مدت امتحان:
 



 

 11 .به عهده دانش آموزان است

 12 به عهده دانش آموزان است.

 13 به عهده دانش آموزان است. 

 14 به عهده دانش آموزان است.

 15 به عهده دانش آموزان است.

 16 به عهده دانش آموزان است.
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 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

...............................نام پدر: ..........  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

 نام درس: نگارش دهم

02/12/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 02: مدت امتحان  

 

 دیفر محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                             سواالت   بارم

1 

 های مطرح شده پاسخ بدهید:زیر را با دقت بخوانید و به پرسشمتن 

توان او را نابود کرد. زیرا روان بشر فناناپذیر اما نمیتقدیر بشر این نیست که نابود شود. او ممکن است کشته شود،

های ین قدرتنیافتنی است. به همین سبب، اگرچه موقعیت بشر از نظر امکان برخورد و درگیری باست و ذهن او دست

آور در برابر بشر گشوده شده است. رسد، ولی روزنة امیدی به همراه یک پدیدة حیرتبزرگ خیلی روشن به نظر نمی

اند، های مرگبار صرف کردهحسابی برای تولید اسلحههایی که منابع و انرژی بیاین پدیده عبارت است از: جامعه

ها یکدیگر را . آنکنندتالش می ها استفاده نکنند،از این سالحمذبوحانه برای کشف راهی که بتوانند هرگز 

نشینی از خطر عقبکه زمان آن فرا برسد،روند. اما قبل از آنکنند و تا آستانة خطر پیش میترسانند، تهدید میمی

 کنند.می

 تر است؟در متن به کدام گزینه نزدیک« تا آستانة خطر پیش رفتن»عبارت  .1

 شینی از یک خطر بسیار جدینالف( عقب

 ایب( جنگ هسته

 ج( پیشروی تا مرحلة جنگ ولی درگیر نشدن

 د( مذاکره برای صلح

 . در این نوشته، منظور اصلی و نتیجة نهایی سخن نویسنده چیست؟0

 الف( روح و روان بشر فناناپذیر است

 باشدرو بهب( جامعة بشری باقی خواهد ماند گرچه با تهدید انهدام کامل رو

 ج( سرنوشت بشر نامشخص است

 د( امنیت بشر شکننده و ظریف است

 . بر اساس متن شش پرسش مطرح کنید.9

 . برای متن یک عنوان انتخاب کنید.4

 در ادامة متن بنویسید. حداقل سه خطی . یک بند1

1. 

1 

 های کوتاه است. با توجه به این هنجار نوشتة زیر را ویرایش کنید:از هنجارهای نگارشی به کار بردن جمله الف( یکی

های سنی را چنان ریزی آموزشی باید بر این هدف مبتنی باشد که نیازهای آموزشی تمام جامعه و از همة گروهبرنامه

نند. با این که ساختار سنتی آموزش هستة اصلی را به برآورده سازد که هر کدام بتوانند نقش مناسب خود ایفا ک

دهد اما ما نباید این موضوع را از نظر اهمیت ندیده صورت یک سلسله مراتب سه قسمتی از ابتدایی تا دانشگاه ارائه می

 بگیریم که اولویت و ارزش هر سه یکسان است.

 

 

0 



 

 0صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

...............................نام پدر: ..........  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

 نام درس: نگارش دهم

02/12/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 02: مدت امتحان  

 

 ب(  با توجه به متن شش پرسش با اگر مطرح کنید.

 

1 

توانید بر اساس آن یک داستان های زیر را انتخاب کنید و ده خط دربارة آن توضیح بدهید. میالمثلاز ضربیکی 

المثل ممکن است از کجا سرچشمه گرفته بسازید یا خاطره بنویسید یا توضیح )نه ضرورتاً منطقی( بدهید که این ضرب

 باشد.

 دزد استزدی که از دزد بدزدد شاهالف( دزد واقعی آن کسی است جیب دزد دیگر را بزند/د

 برد.ب( بادآورده را باد می

9 

1 

 ب( زرشک؛       ج( قیچی؛         د( سبزی     یکی از چهار موضوع زیر را انتخاب کنید: الف( تبلت؛

 4 . پنج خط به صورت ذهنی بنویسید.0. پنج خط به صورت عینی و 1اید حاال دربارة موضوعی که انتخاب کرده

02 

 موفق و مؤید باشید

  ذکاء اسدی

 



 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

...............................نام پدر: ..........  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

نگارش : .نام درس  

1199/ 02/12:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 02: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                    سواالت کلید  بارم  ردیف 

 

سواالت در این بخش چون نگارشی هستند پاسخ واحدی ندارند که بتوان برای آن کلید طراحی . ب (  بقیة0   . ج(  1

 1 کرد

 

 نوشتاری است و پاسخ یگانه و یکسانی برای طراحی کلید ندارد

0 

 

 نوشتاری است و پاسخ یگانه و یکسانی برای طراحی کلید ندارد
9 

 

یکسانی برای طراحی کلید نداردنوشتاری است و پاسخ یگانه و   

4 
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 
 

 
 

 هشاحل ًَؿتي ًَؿتِ ّبی عیٌی سا ًبم ثجشیذ. 1

1.            ....................................2 .          ..................................3..................................  . 
5/1 

 گیشین؟ ای اػت ٍ چِ صهبًی آى سا ثِ کبس هیگضاسؽ چِ گًَِ ًَؿتِ 2

 
 

1 

 هٌظَس اص عیٌک ًَؿتي چیؼت؟ کبهل تَضیح دّیذ. 3

 

 
1 

ّب ٍ ...( ثشای طشح آًْاب  ؿگشدی )ثبسؽ فکشی، اگش ًَیؼی، گُضیي گفتِّبی صیش سا ثخَاًیذ ٍ هـخّق کٌیذ اص چِ پشػؾ 4

 اػتفبدُ ؿذُ اػت؟

 ............................      افتذ؟                           اگش یک پـِ سا قَست ثذّین، چِ اتّفبقی هی -

 ............................                   خَاثٌذ؟                                         ّب ؿت ّب کجب هیپـِ -

 چِ ًؼجتی ثیي عقبة ٍ پـِ ٍجَد داسد؛ آًجب کِ ؿبعش گفتِ اػت:        ............................. -

 الغشی چِ خیضد؟ ٔجبیی کِ عقبة، پَش ثشیضد  اص پـِ

 .............................          کشدم؟                         اگش هي یک پـِ ثَدم چِ گًَِ صًذگی هی -

2 

 عیٌی یب رٌّی ثَدى ًَؿتِ ّبی صیش سا تعییي کٌیذ. ثب رکش اػتذالل . 5

 در شال ٌای آغازیو دةصحان اشحفاده از نداد جَصیً نی طَد و ىً خَدکار. نداد ةرای جهریو خَش خطّی نياشب جر اشث. »    

 دلیل کُيدی حرکث نداد، لغزش ٌا ٌم ةً حداقل نی رشد. در ضهو لغزش ٌای ندادی قاةل پاک طدن و اصالح اشث.ةً 

 اگرچً داىض آنَزان، ةرای ةً دشث گرفحو خَدکار، ةی صترىد و ةً خیال خَدطان، ىَطحو ةا خَدکار ةرایظان لذّت ةخض     

 صطالح، خطّظان خرچيگ قَرةاغً ای طد، جازه نحَجًّ نی طَىد کً ایو اشث؛ انا ةعدٌا کً رفحيد در فٍرشث ةد خط ٌا و ةً ا

 «ٌَس ةچّگاىً کار دشحظان داده اشث و نجتَرىد ٌهً جا ةا ىَطحً ٌایظان ةچرخيد و آن را گزارش کييد!

 .......................................................................................ًَع : ..................................           دلیل: 
 

 عجب، چً کالٌی! نعلَم ىیصث چً کصی و ةا چً ىیّحی ایو کاله را ةر شرش »ٌهیو کً نداد را دید، آٌی کظید و گفث: »     

 نياشتی  ٔیم آن الشحیکی اشث. الةد فلز را ةرای ایو گذاطحً اىد کً پایًگذاطحً؛ انّا ٌر چً ةاطد، ةد ىیصث. ىیم ایو کاله فلزّی و ى

 الشحیکی آن ٌم طاید ةرای  ٔالشحیکی ةاطد و التحًّ شرِ نداد را ةً خَةی در حتس و زىدان خَد ىگً دارد. ىیهً ٔةرای ىگً داطحو ىیهً

 «ةيظاىيد. ایو اشث کً ةحَاىيد ةیظحر در آن ةاد کييد و شر اىجام نداد را ةر ةاد

 ...................ًَع : ..................................           دلیل: ....................................................................
 

2 

 ًوبییذ.گضیٌِ هٌبػت سا اًتخبة « الف ٍ ة»ثب تَجِّ ثِ ٌّجبس استجبط هعٌبیی ٍاطگبى  دس ّش کذام اص هَاسد  6
 الف(             

 ةاقی طحافث. ٔپس از جحهّل رىج فراوان ةً خاىً. 2                   پس از جحهّل رىج فراوان ةً شرای ةاقی طحافث.. 1

 ة( 
 شراىجام پس از جصث و جَی ةصیار، شرای نياشتی پیدا کرد.. 2   نياشتی پیدا کرد. ٔشراىجام پس از جصث و جَی ةصیار، خاىً. 1

1 

    پبسخنبمه سفیذ داده شود.                  بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پ …2…از  …1…صفحه: 
 

 محل مهر یا امضاء مدیر
 سئوال

 كجح 8 ػبعت اهتحبى:   اٍل ًَثت اهتحبًی: دثیشػتبى ػشای داًؾ ًبم ٍاحذ آهَصؿی:  ؽ كٌذلی )ؽ داٍطلت(:

 دقیقِ 90  ٍقت اهتحبى:  دّن سیبضی ٍ تجشثیسؿتِ:     ًبم پذس:   خبًَادگی:ًبم ٍ ًبم

 20/10/95تبسیخ اهتحبى:   95-96ػبل تحلیلی:   ًظادسٍحبًی ًبم دثیش: خبًن  ًگبسؽ ػئَال اهتحبى دسع:



 الف( ٍاطگبى ًبهٌبػت جولِ صیش سا پیذا کٌیذ.)حذاقل دٍ هَسد( 7

 تشیي ؿکل ثبصًَیؼی کٌیذ.ة( ػپغ جولِ سا ثِ هٌبػت

  « کً در زنان ریزش قطرهاشحرشی.ٌای ةاران ةر زنیو ةً نو وارد نی طَد، ةصیار زیتاشث » 

 ٍاطگبى ًبهٌبػت: ............................... ، ..................................

 ................................................................................................................ .ثبص ًَیؼی جولِ: 

5/1 

 حکبیت صیش سا ثخَاًیذ ٍ آى سا ثِ صثبى ػبدُ ثبصًَیؼی کٌیذ. 8

نگر آن کس کهً چهَن دیگهری در شهخو یکی را از حکها طيیدم کً نی گفث: ٌرگز کصی ةً جٍل خَیض اقرار ىکرده اشث؛ »    

 ةاطد، ٌهچيان ىاجهام گفحً، شخو آغاز کيد.

 شخو را شر اشث ای خردنيد و ُةو                نیهههههههههاور شخو در نیان شخو

 .«خداوىد جدةیههههههر و فرٌيگ و ٌَش                ىگَیهههههههههد شخو جا ىتیيد خهَش    

 

 

 
 
 

2 

 هَضَعبت صیش سا اًتخبة کٌیذ ٍ دسثبسُ آى ثٌَیؼیذ.یکی اص  9

 خیلی دور خیلی نزدیک -                  یلدای چشمانت -                 کویرِ زیبایی ها -                                  
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 02 موفق ببشیذ                                                                                جمع کل                                                      …2…از  …2…صفحه: 
 

 به حروف:   نمره تجدیدنظر به عدد:                       نمره ورقه )به عدد( :                            به حروف:
 خانوادگی دبیر:                          تاریخ / امضاء : نام/ نام خانوادگی دبیر:                         تاریخ / امضاء : نام/ نام



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

پبػخ ػَاالت سدیف
 

 ثبسم

 5/1 .  طجقِ ثٌذی ٍ گضیٌؾ ػؤاالت )اص کل ثِ جضء(3. جذا کشدى پشػؾ ّبی عیٌی      2. پشػیذى ػؤال ّبی سًذم       1 1

 گضاسؽ ًَؿتِ ای اػت کِ ّذف آى دادى اطالعبت عیٌی هی ثبؿذ دس ثبسُ ی یک هَضَع خبف ٍ آى سا صهبًی ثِ کبس هی  2

 گیشین کِ ًیبص ثِ دادى اطالعبت ثِ كَست کَتبُ ٍ گَیب داؿتِ ثبؿین.
1 

 هٌظَس ًَع ًگبُ ًَیؼٌذُ ثِ هَضَع اػت. اص ّش صٍایِ کِ ثِ هَضَع ثٌگشین ًَؿتِ هب ثِ ّوبى سًگ دس هی آیذ. هثال اگش  3

 عیٌی ثٌگشین ًَؿتِ عیٌی ٍ اگش رٌّی ثٌگشین ًَؿتِ رٌّی هی ؿَد.
1 

 ًَیؼی اگش یک پـِ سا قَست ثذّین، چِ اتّفبقی هی افتذ؟                                 اگش - 4

 پـِ ّب ؿت ّب کجب هی خَاثٌذ؟                                                             ثبسؽ فکشی -

 چِ ًؼجتی ثیي عقبة ٍ پـِ ٍجَد داسد؛ آًجب کِ ؿبعش گفتِ اػت:         گضیي گفتِ ّب -

 الغشی چِ خیضد؟   ٔجبیی کِ عقبة، پَش ثشیضد  اص پـِ  

 اگش هي یک پـِ ثَدم چِ گًَِ صًذگی هی کشدم؟                                     اگشًَیؼی                -

2 

 عیٌی نوع :. 1 5

 ٍیظگی ًَؿتِ عیٌی ایي اػت کِ اص هحؼَػبت فشاتش ًوی سٍد ٍ دس قبلت هحؼَػبت ٍ حَاع ظبّشی اػت دلیل: 

  

 رٌّی      نوع :. 2

ًَؿتِ ّبی  ٍیظگی ًَؿتِ رٌّی ایي اػت کِ ٍاسد فضبی رّي ثـَین ٍ اص هحذٍدُ حَاع ظبّش فشاتش سٍین آسایِ ٍ خالقیت دس دلیل: 

 رٌّی ٍجَد داسد.

2 

 الف( گضیٌِ یک 6

 ة( گضیٌِ یک
 

 ٍاطگبى ًب هٌبػت: اػتشع، ثِ هي یب ثش صهیي 7

 داسم ثؼیبس صیجبػت.ثبص ًَیؼی جولِ: احؼبػی کِ ٌّگبم سیضؽ قطشُ ّبی ثبساى 
 

كاحجت   یکی اص داًـوٌذاى هـَْس هی گفت: ّیچ ًبداًی ثِ ثی خشدی اؽ اعتشاف ًوی کٌذ هگش کؼی کِ ٍقتی ؿخلی دس حابل »  8

 کشدى اػت ٍ كجحتؾ توبم ًـذُ ٍاسد ػخي اٍ هی ؿَد ٍ گفتِ اٍ سا ًبقق هی گزاسد.

کاِ   ي اثتذا ٍ اًتْب ػپشی ؿَد ٍ هیبى ػخي دیگشاى كحجت ًکاي. کؼای  ای ؿخق ثبخشد ٍ داًب ػخي اثتذا ٍ اًتْبیی داسد ثگزاس ای

 «.كبحت ؿعَس ثبؿذ، تب دیگشاى سا ػبکت ًجیٌذ ؿشٍع ثِ حشف صدى ًوی کٌذ

2 

 8 ثب ًظش هلحّح هحتشم )خَؽ فشجبهی ٍ خَؽ آغبصی ٍ اًؼجبم هتي ٍ اهالی ٍاطگبى ٍ سعبیت عالئن ًگبسؿی هَسد تَجِّ اػت.( 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 02 موفق ببشیذ                                                                                جمع کل
 …1…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    ػشای داًؾ غیشدٍلتی دختشاًِ دثیشػتبى ًبم ٍاحذ آهَصؿی:                         ًگبسؽ  ساٌّوبی تلحیح دسع:

 ًظادسٍحبًی  ًبم دثیش: خبًن           اٍل ًَثت اهتحبًی:

      95 - 96 ػبل تحلیلی:                              سیبضی تجشثی ٍ  نّدسؿتِ: 

 

 راهنمبی تصحیح

 ثشگ 1 ثشگ ساٌّوبی تلحیح: تعذاد

  جحك 8  ػبعت اهتحبى:

 20/10/95 تبسیخ اهتحبى:



Jinus-PC
Rubber Stamp



 

 نام: 

 نام خانوادگی:

  دهن کالس:

 رشته: ریاضی و تجربی

 شواره صندلی:

 

(21ی)منطقهیکلآموزشوپرورششهرتهراناداره  

 

95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

 نام درس: نگارش 

 نام دبیر: آقای علیپوری

 02/02/59: تاریخ اهتحاى
  صبح 8ساعت اهتحاى: 

  دقیقه 02 هدت اهتحاى:
 

 سؤاالت

 الف : بازشناسی آموزه های کتاب 

 ( 1دّیذ. ) چْبس هَسد ( )  پشٍسش فکشی ثبسش سٍش ثِ سا صیش هَضَػبت اص یکی ( 1

 الف : کَُ :                                                 ة : کفص : 

 ضذُ استفبدُ آى تَلیذ گفتِ ( دس ًَیسی، گضیي فکشی، اگش ثبسش سٍضی ) چِ کٌیذ اص ٍ هطخع ثخَاًیذ سا صیش ّبی هتي(  2

 ( 1است . ) 

الف : اگش هي ػقبة هی ثَدم ثِ ّش کدب کِ دلن هی خَاست پش هی گشفتن ٍ دس اٍج آسوبى، کَُ ثِ کَُ، دسُّ ثِ دسُّ، خٌگل ثِ 

 پشٍاص هی کشدم ... !خٌگل ٍ دضت اص پی ِ دضت ... آصاد ٍ سّب 

ة : دٍستن ثِ ستَى تکیِ دادُ ٍ ًبساحت ٍ ثی قشاس، دس سکَت خَد ثِ ًقطِ ای ًبهؼلَم خیشُ ضذُ ثَد. پیص سفتن ٍ آسام ٍ 

 « اص ایي ستَى ثِ آى ستَى، فشج است ! » دٍستبًِ ثش ضبًِ اش صدم ٍ گفتن : 

 ( 2یک ػیٌی ٍ کذام یک رٌّی هی ثبضذ. ) ثخَاًیذ ٍ ثب دلیل هطخع کٌیذ کذام  سا صیش ( دٍ ًَضتِ 3

 هتي الف :

 سَاس ّب ثچِ ت:گف سفیٌِ هسئَل سپس  .کشدین هخػَظ ّبی لجبس پَضیذى ثِ ضشٍع سسیذین شاسل قهحِ ثِ کی صهبً»  

 ضوسی هٌظَهِ سیبسّبی ٍ صیجب ّبی ستبسُ هیبى اص. سفتین آسوبى ثِ ٍ ضذ ثلٌذ صهیي اص سفیٌِ ٍ ضذُ سَاس ّوگی هب  .ضَیذ

 ٍ طالیی ای حلقِ . دیذین دثَ صیجبتش ّب آى ّوِ اص کِ سا صحل ٍ پلَتَى ًپتَى،ی، هطتش ُسیبس .ثَد توبضبیی ٍاقؼب.  گزضتین

 هبًغ صیبد گشهبی ٍلیکي ضَین ًضدیک آى ثِ خَاست هی دلوبى گزضتین کِ خَسضیذ کٌبس اص .ثَد گشفتِ فشا سا صحل دٍس صیجب

 «ن. اهب ضکَُ ٍ ػظوت آى ٍغف ًبضذًی ثَد ... . ضَی ًضدیک آى ثِ کِ ضذ آى اص

 هتي ة :

 ثخص چٌذ اص ّب گل سٍیذ هی غحشا ٍ  دضت دس هتفبٍت ّبی سًگ ٍ ّب ضکل دس کِ است طجیؼت هظبّش اص یکی گل»  

ذ . هي اص ّستٌ یٌیئتض دیگش ثؼضی ٍ داسًذ داسٍیی خبغیت ّب گل ثؼضی ... ٍ سبقِ کبسجشگ، ، گلجشگ :هبًٌذ اًذ ضذُ تطکیل

هیبى گل ّبیی کِ هی ضٌبسن، گل ضقبیق سا ثیطتش دٍست داسم ّن ثِ خبطش طجیؼی ثَدى آى ٍ ّن ثِ ایي خبطش کِ خبیی خَاًذم 

 «کِ ًوبد ضْیذ است ... ! 

 ب : حکایت نگاری 

 ( 2( حکبیت صیش سا ثخَاًیذ ٍ ثِ صثبى سبدُ ثبصًَیسی کٌیذ. )  4

گفت : چِ گَیی دس حقّ فالى ػبثذ کِ دیگشاى دس حقّ ٍی ثِ طؼٌِ، سخي ّب گفتِ اًذ. گفت : ثش  یکی اص ثضسگبى، پبسسبیی سا» ... 

 «ظبّشش، ػیت ًوی ثیٌن ٍ دس ثبطٌص، غیت ًوی داًن. 

 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش

 



 ج : مَثل نویسی 

 ( 2( یکی اص هَثل ّبی صیش سا اًتخبة کٌیذ ٍ آى سا گستشش دّیذ. )  5

 .ة : ثبس کح ثِ هٌضل ًوی سسذ     .                      الف : ثبدآٍسدُ سا ثبد هی ثشد

 د : شعر گردانی 

 ( 2( دٍثیتی صیش سا ثخَاًیذ ٍ ثِ ًثش اهشٍصی ثبصگشداًیذ. )  6

 دال غبفل ص سجحبًی چِ حبغل             هطیغ ًفس ٍ ضیطبًی چِ حبغل

 داًی چِ حبغلثََد قذس تَ افــضٍى اص هــالیک             تَ قذس خَد ًوی 

 : آفرینش  ـه

( اص هَاسد صیش یکی سا اًتخبة کٌیذ ٍ ثب تَخِ ثِ سٌَدِ ّبی اسصضیبثی هبًٌذ ) خزاثیت، ثیبى سبدُ، اًسدبم هتي، ًگبُ ًَ، خوغ  7

 ( 11ثٌذی ٍ ًذاضتي غلط اهالیی ( هتٌی سا ثیبفشیٌیذ. ) 

 ّبی اختوبػی الف : حبل ٍ َّای ًَخَاًی                       ة : ضجکِ 

 موفق باشید.
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