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 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4منطقهاداره آموزش و پرورش 

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                                           نام و نام خانوادگی:

 3/1401/ 22 تاریخ امتحان:             ها هکلیه رشترشته:                دهم پایه:             1نگارشامتحان:              کالس:

   دقیقه 90مدت زمان:                     2 تعداد صفحات:                                  نام دبیر: شماره صندلی:                     

 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هافرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی ردیف

 (نمره 2بازشناسی ) 1

 در متن زیر، دو مورد از نشانه های تقابلی را مشخص کنید.

اگرچه سال هاست برای دستیابی به شغل مورد عالقه اش تالش می کند،اما هنوز در این راه  "

 "موفقیّت چندانی به دست نیاورده ، با وجود این هرگز ناامید نشده است.

-(............................................................ (                                                         )...........................................................  ) 
 

5/0 

 داستان کوتاه زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید. 2

 ید، به گل شقایقی رسیدگاوی که در علفزاری می چر"

 گل شقایق به گاو گفت

 قربان، می شه خواهش کنم امروز منو نخورین؟  - 

 گاو صدایش را انداخت ته گلویش و گفت

 چرا باید این کارو بکنم؟ - 

 گل شقایق گفت

 آخه، فردا اولین روز بهاره قربان! - 

 "بهار دیگه چیه فسقلی؟! "گاو غرّید:
 

 (...............................................................) (   ب: زاویه دید..... ...............................................) الف: شخصیت
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 .نوع نوشته های زیر را از نظر عینی و ذهنی بودن مشخص کنید 3

عزیزان من! لونه  "گفت:جوجه گنجشک ها تازه متولد شده بودند. مامان گنجشک بهشان "الف 

تنگه .زیاد وول نخورین، ورجه وورجه نکنین. یه وخ خدا نکرده از این باال می افتین پایین و داغتون 

 "به دلم می مونه

یکی از جوجه ها حرف های مامانش رو گوش نکرد و از آن باال افتاد پایین؛ جایی که گربه ای سیاه 

 کمین کرده بود...

 اقی جوجه هایش، گفتمامان گنجشک رو به ب

 "بچه های عزیزم! برخیزید و به یاد و احترام خواهر کوچولوتون، یه دقیقه جیک جیک نکنین "
 

کتابی است که مصلح الدین سعدی شیرازی، در میانه های عمر و یک سال پس از  "گلستان"ب

یافت.نثر وی در شهرت  "استاد سخن "آن را به نثر روان فارسی نگاشت و به "بوستان"سرودن 

 "گلستان، نشان دهنده ی چیرگی و سنجیده نویسی است
 

                                                 ...............................................................: ب                                          .............................................................الف:  
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 نمره( 4سازه های نوشتاری) 4

 بیت زیر را بخوانید و درک و دریافت خود را در یک بند) سه یا چهار سطر( بنویسید -

 "درخت تو گر بار دانش بگیرد       به زیر آوری چرخ نیلوفری را "

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

2 

 سطر ( گسترش دهید. 4یا  3المثل های زیر را انتخاب کنید و در یک بند ) حدودیکی از ضرب  5

 آب که یک جا ماند، می گندد. الف: سالی که نکوست، از بهارش پیداست                        ب:
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 نمره ( 14تولید متن ) 6

یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با توجه به سنجه های ارزیابی متنی بنویسید.) یک خط 

 سطر( 12و حداکثر  10میان، حداقل در 

 ( الف: یک گوشی تلفن همراه) ذهنی، با توجه به درس جانشین سازی

 ب: قلم و درخت) ذهنی، با توجه به درس سنجش و مقایسه(

 پ: گزارش بازدید از یک خانه ی سالمندان 

واژگان، موضوع، جمع بندی مطالب، امالی توجّه:سنجه های ارزیابی شامل: خوش آغازی، پرورش 

 رعایت نشانه های نگارشی ، بند نویسی و پاکیزه نویسی در تصحیح برگه امتحان اعمال می شود.

 

 پیروز باشید
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 20 امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 
 


