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 صفحه1

2:تعداد صفحات 8سئواالت :تعداد  نام و نام خانوادگی:

10/97...../ تاریخ برگزاری: دقیقه 95وقت پاسخگویی: 
 کلیه رشته هارشته :

دهم :پایه

 نگارش یکنام درس:

بارم آموزه های درسی بازشناسی ردیف

5/0 ا(گفته ه نیگز ،یسینو ،اگرطرح پرسشپرورش موضوع استفاده شده است ؟) یکدام نوع شگردها از ریدر عبارت ز
؟یدآمی  پدید مشكالتی چه ،نباشد نظم سهرمددر  گراالف( 

دارد؟ ننداخوارزش  کتابی هر یاآب(     

1-

5/0 ......است....................گزارش... ی هیته یمناسب برا یاز روش ها یكی
هردومورد -ها       ج دهیها وشن دهیاستفاده از د -از پرسش     ب یریبهره گ-الف 

2-

5/0   ؟ستا هنیذ م یکاکدو  عینی یرز ینوشتههااز  م یکاکد
 سر دمعبو به عشقو  تسبیحآوای  نفرشتگا نفس همو  ییآمیدر وازپر به تملكو كپا یفضادر  نیامیخو زنما قتیو لف(ا 

 . یمیگیر سبقت نفرشتگاو از  ردیمینورا در قفاآ،  هیدمی
 تختهو  سکال یجلو معلم صندلیو  میز یک ،کهنه چوبی نیمكت یفدو رد دنبو رگبز خیلی مشد جدید سکالوارد  (ب 

 . دبو هشد نوشتهروی آن  حافظاز بیتی یباییز انچند نه خط با که فتهو رو ر نگر هسیا

3-

5/0 موضوع  کی ی، ضرب المثل ها و ...درباره  ثیواحاد اتیآ ر،یمشاه ی دهینوشته از سخنان ناب وبرگز کیکه در  یهنگام
 .میبهتر نوشتن استفاده کرده ا یبرا .....................................شود از روش یاستفاده م

4-

و نشانه های نگارشی ضروری است.( ) رعایت دریافت معنی، امالی صحیحسازه های نوشتار

1  . کنید فرینیزآباو  بنتخارا ا یكی یرز یمثلها نمیااز 
 بیشتر برفش بیش بامش که هرپ(              دمیبر دبارا  دآورده( باب          برکت اخداز  حرکت تواز لف(ا 

 
   ............................................................................................................................................................................................... 
   .............................................................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................................................... 
   .............................................................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................... 

5-

1  شعر زیر را بخوانید و به زبان ساده بازنویسی کنید.
 را سر است ای خردمند و بن    میاور سخن در میان سخنسخن 

 خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش      نگوید سخن تا نبیند خموش
  ................................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 

6- 



 صفحه1

1نگبرش  درس: پبسخنبهه  نبم دبیر:

 کلیه رشته هب رشته: دهن :پبیه کالس : 8 سئواالت :تعذاد 

ببرم ردیف 

1 طرح پرسش ب(              ( اگر نویسی الف 

دو مورد هر   2

( عینیب                    ذهنی الف( 3

گفتهگسین  4

سوال پنج به بعد به عهده دانش آموز می باشداز  5
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