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

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:             نام دبیر:                  نورانی 

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 ( 2الف ( بازشناسی ) 

 متن زیر بخشی از یک خاطره است . آن را بخوانید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید . 

را فراموش نمی کنم . ما به اردوی تفریحی به شهر کرمانشاه رفته بودیم . همراه دوستان به 39هیچ وقت بهار سال پاییز سال » 

دلنشین بود غروب همان روز به تماشای مهاجرت پرندگان  کوه های اطراف شهر رفتیم . گشت و گذار در کوه پایه و شکار بسیار

نشستیم . به صورت گروهی برخی به پرواز خود ادامه دادند و تعدادی در باغ های اطراف آرام گرفتند تا شاید روز دیگر راه خود را 

هان به وجود بیاورد .اما سعی ادامه دهند . یکی از دوستان تالش می کرد تا با  شکار پرندگان تفریحی برای خود و دیگر همرا

کردیم او را از این کار منصرف کنیم . در سکوت عصر پاییزی صدای طبیعت و جاری شدن رودخانه بسیار زیبا بود . آتشی روشن 

ما را از شلوغی و هیاهوی زندگی شهری دور ساخته بود . تماشای کردیم و بساط چایی در کنار آب روان و طبیعت زیبای این شهر 

وب آفتاب و سرخی شفق تابلوی زیبا در پیش چشمان ما خلق می کرد . تماشای آسمان زیبا بود و هر چه قدر به شب نزدیک غر

می شدیم ستارگان پر نور تر شده و تبسم شیرینی را بر لب داشتند . این بود که سکوت شب و زیبایی اش پیوسته برای ما یک 

 خاطره زیبا و ماندگار شد . 

 موضوع   -

 زاویه دید   -

 شروع خاطره   -

  زبان نوشته  -

2 

2 

 ( 2ب ( سازه های نوشتاری ) 

 حکایت زیر را به زبان ساده باز نویسی کنید .

اعرابی را دیدم در حلقه جواهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابان راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من 

بنود و دل بر هالک نهاده که ناگاه کیسه ای یافتم پر مروارید . هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم که گندم بریان 

 که بدانستم که مروارید است .  است و باز آن تلخی و نومیدی

 در بیابان خشک و ریک روان                 تشنه را در دهان چه دُر چه صدف                           

 مرد بی توشه کاوفتاد ز پای                       بر کمر بند او چه زر چه خزف                          
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 یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید . 

 الف ( از دل برود هر آن که از دیده رود                       ب ( به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است 
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 جمله زبانی ) علمی ( زیر را به نثر ادبی تبدیل کنید . 

 « زمستان گذشت و بهار آمد . » 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تجربی  –ریاضی   دوارزدهممقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آباد سرای دانش واحد  پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3نگارش نام درس: 

 محمد نورانی درآباد نام دبیر:

 81/8331 / 81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 
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 ) یک قطعه ادبی بنویسید . ( برای نگارش قطعه ادبی چه عناصری الزم است ؟ 
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 ( 01پ ( نوشتن متن ) 

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید . 

 الف ( قطعه ادبی با موضوع مادر 

 ب ( نقد دبیر ادبیات خود 

 پ ( یکی از خاطرات به یادماندنی خودتان که آموزنده باشد . 

 ( 9رعایت امالی واژگان و عالیم نگارشی  ) 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 موضوع : سفر تابستان   زاویه دید : اول شخص   شروع خاطره : بر اساس زمان   زبان نوشته : نثری صمیمی و ادبی  1

 بر اساس درک و دریافت ارزشیابی شود . « شعر گردانی » بر اساس باز آفرینی و « مثل نویسی » حکایت نگاری بر اساس بازنویسی  2

3 
رابطه خویشاوندی            ب ( نا تمام ماندن بحث ها و گفتگو ها در حالی که زمان فرصت کمی را در الف ( تاکید بر ایجاد ارتباط و 

 اختیار ما قرار داده است 

4 
 استفاده به جا و به اندازه از صور خیال و دانش های ادبی آغاز زیبا و و مناسب 

 آشنایی زدایی و... به کار بستن انواع تشبیه و استعاره به مدد تخیل ، استفاده از 
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الف ( استفاده به جا و به اندازه از آرایه های ادبی  ) نویسنده با بهره گیری از عنصر خیال و آرایه هایی چون تشبیه ، تشخیص ، 

 استعاره ، کنایه ، مراعات نظیر و تضاد و.... بر زیبایی متن می افزاید . 

 ب ( آغاز زیبا و گاه متفاوت ، ادامه مناسب و پایان بندی تاثیر 

 ج ( نگاه تازه و بدیع به موضوع یا پدیده 

 خوش آغازی ، پرورش موضوع با شیوه بیان نوشته ، خوش فرجامی  6

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه و پرورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش 

 سعادت آباد  پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 3نگارش نام درس: 

 محمد نورانی درآباد نام دبیر:

 81/8331 / 81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 
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