


 

  

  

 نمره ( 2: ) الف ( بازشناسی   

 نوشته های زیر را بخوانید با توجه به معیارهای خواسته شده بررسی کنید: -1

 برایش جشن تولد  بگیرند. کم کم های خوابگاه نهاد. قرار بود بچهپای میوان امشب به آستانة بیست سالگی ج

 گذاشت. سال دوم دانشگاه را پشت سر می

 الف ( زاویة دید: 

 ؛ بنابراین با سستی که بر اثر مرگ پدر در تحصیلم پدید آمده بود دو سال عقب افتادم. مرا به کالس پنجم بردند

-ها با دیوارهای بلند، دوچرخهانههای خاکی، خپیمودم هر روز همان بود. کوچهمسیری که از خانه به مدرسه می

 گذشتندها که دِلنگدِلنگ زنگ زنان از کنار ما می

 شروع خاطره :ب ( 
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  1 ) دو سطر بنویسید( را به نثر ادبی تبدیل کنید؟ (آمد .  ت  و پاییزگذش جملة زبانی ) تابستان -2 

نمره ( 4های نوشتار : ) ب ( سازه 

 نثر ساده بازنویسی کنید:حکایت زیر را به  -3

فتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش اسکندر رومی را پرسیدند: دیار مشرق و مغرب به چه گر» 

از این بوده است ، ایشان را چنین فتحی میسّر نشده. گفت : به عون ) یاری ( خدای بزرگ هر مملکتی را که گرفتم 
 «جز به نکویی نبردم  رعیتش نیازردم و نام پادشاهان
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 گسترش دهید:در قالب داستان مثل های زیر با بخوانید یکی را به دلخواه انتخاب کرده و  -4 

 ب ( از دل برود هر آن که از دیده رود        رسد              الف ( بار کج به منزل نمی
1 

 آن بنویسید؟ یکی از ابیات زیر را  انتخاب کنید و درک و دریافت خود را از -5 

 الف ( هر  که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد      بی گمان عیب دگران پیش دگران خواهد برد

 ب ( زندگی نیست به جز عشق / به جز حرف محبت به کسی / ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی

1 

 نمره ( 14تولید متن : )  -6 

 درباره آن بنویسید؟یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و متنی 

 الف ( با روش خاطره نگاری زیباترین خاطره دوران تحصیل خود را بنویسید؟

 یک روز گرم تابستانی بنویسید؟ب ( متنی ادبی درباره 

 دانش آموزان عزیز در تولید متن به نکات زیر توجه داشته باشید:

 خوش آغازی

 پرورش موضوع 

 خوش فرجامی

 لط امالیی خوش خط و خوانا  بدون خط خوردگی و غ 

 کاربرد عالئم نگارشی و اصول پاراگراف بندی فراموش نشود .

                                                                                     دری ـمعصوهم حی –دارم   آرزو ربایتان  را  اه بهترین                                                                           

گیرد. آرامش سهم همیشگی زندگیتان باد.       ها آرام میهمیشه با یاد خدا دل
 معصومه حیدری
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 :نام 

 :نام خانوادگی

 –: دوازدهم پایه و رشته

 تجربی، ریاضی

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه دانشگاه ) دوره دوم (

 98-97امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 

 3نگارش  نام درس:

 10/10/97تاریخ امتحان:

 صبح 8ساعت امتحان : 

 دقیقه 110مدت امتحان: 

 مهر آموزشگاه


