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 اسمه تعالیب

 1398ر شهرستان / ناحیه / منطقه اللجین خرداد ماه د -سؤاالت امتحانات  داخلی 

3سؤاالت امتحان درس :  نگارش  دهم  انسانیدوازپایه / رشته تحصیلی:    

1398 / 03تاریخ امتحان:    ..... /               نام و نام خانوادگی :   ............................           

..نام پدر: ...................  شماره کالس: .................. دقیقه        ساعت شروع :  .....  60مدت امتحان :    

«  ع»نام آموزشگاه :  دبیرستان امام حسین     7تعداد سؤاالت:  

2تعداد صفحه:  نیاز به پاسخنامه: ندارد   
 ردیف سواالت نمره

75/0 مره(ن2بازشناسی)   

 با توجه به ترتیب مطالب در فهرست منابع، جاهای خالی را پر کنید.

...........................( ........6حل چاپ  ( م5  .......( ...................................4( سال چاپ اثر 3 ...................( 2نام خانوادگی نویسنده  (1  

1 

75/0 بنویسید.و موارد خواسته شده را خاطرۀ زیر را بخوانید    

ما هر سال ماه رمضان داخل مسجد کالس قرآن داشتیم. باید نوبتی قرآن می خوندیم. من چون زیاد قرائت قرآنم خوب نبود    

بچه ها به شوخی منو مسخره می کردن.این شهید بزرگوار حسین آقا معز غالمی از روزهای بعد کنار من می نشست  هر موقع 
رآن خواندن من می شد هرجا که گیر می کردم یواشکی بهم کلمۀ درست رو می گفت منم اون کلمه رو می گفتم. این نوبت ق

 کار شهید باعث شد که من قرآن خوندنم بهتر بشه. واقعا با مرام بود و با گذشت که شهادت نصیبش شد. مبارکت باشه شهادت.

 موضوع: زاویۀ دید: شیوۀ شروع خاطره:

    

2 

5/0 ( ...................5(امضا   4(متن   3( ...................   2سربرگ      (1 ، جاهای خالی را پر کنید.نامۀ اداریبا توجه به ترتیب مطالب در    3 

5/1 نمره( 4سازه های نوشتاری)   

د.یکی از مثَل های زیر را به دلخواه، انتخاب کنید و سپس با رعایت اصول نگارش، گسترش دهی  

ب( از ماست که بر ماست .        الف( عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته                  

.

 

4 

 حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. 1

ان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و هرگز از دور زم:سعدی گوید

استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه درآمدم، دل تنگ. یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم 

.و بر بی کفشی صبر کردم  

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

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

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

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

5 

5/1 زیر بنویسید.« نیل  زن ها همیشه دسته گلی به آب داده اند      /     اینجا به رود کرخه و آنجا به رود»دریافت خود را از شعر    

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................  
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2 

 

 
 

نمره (14آفرینش )  14  

موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.از میان   

 الف( نامۀ دوستانه و صمیمی به شهید موردعالقه خود بنویسید.

 ب( نثری ادبی دربارۀ سیل بنویسید.

نی با بهره گیری از حواس و نمره(بند نویسی شده، رعایت سیر منسجم و منطقی نوشته، عی 1)***توجه: خوش آغازی،جذاب 

نمره( نداشتن غلط 1)نمره( رعایت نشانه های نگارشی 1)نمره( خوش فرجامی،تأمل برانگیز 9ذهنی با بهره گیری از تخیّل)

نمره(***2)امالیی  

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

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

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

...
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 سمه تعالیاب

1398هرستان / ناحیه / منطقه اللجین خردادماه ش -راهنمای تصحیح  امتحانات  داخلی    

3راهنمای تصحیح  امتحان درس :  نگارش   1398/  03تاريخ امتحان:    ..... /   

دقیقه  60مدت امتحان :  دهم انسانیدوازپايه/ رشته تحصیلی :     

«ع»اه :  دبیرستان امام حسین نام آموزشگ ساعت شروع :  .....   
 رديف راهنمای تصحیح نمره

75/0 نمره(2بازشناسی)   

 با توجه به ترتیب مطالب در فهرست منابع، جاهای خالی را پر کنید.

ی کتاب، نام ناشر برا ( 6( محل چاپ  5  عنوان اثر )کتاب، مقاله و...( ( 4( سال چاپ اثر 3نام نويسنده ( 2نام خانوادگی نويسنده  (1

 نام مجله برای مقاله

1 

75/0 بنويسید.خاطرۀ زير را بخوانید و موارد خواسته شده را    

ما هر سال ماه رمضان داخل مسجد کالس قرآن داشتیم. بايد نوبتی قرآن می خونديم. من چون زياد قرائت قرآنم خوب نبود بچه    

ا معز غالمی از روزهای بعد کنار من می نشست  هر موقع نوبت ها به شوخی منو مسخره می کردن.اين شهید بزرگوار حسین آق

قرآن خواندن من می شد هرجا که گیر می کردم يواشکی بهم کلمۀ درست رو می گفت منم اون کلمه رو می گفتم. اين کار شهید 

باشه شهادت.باعث شد که من قرآن خوندنم بهتر بشه. واقعا با مرام بود و با گذشت که شهادت نصیبش شد. مبارکت   

 موضوع: زاويۀ ديد: شیوۀ شروع خاطره:

شهید با معرفت،کمک به قرآن خواندن  من )اول شخص( براساس زمان

  دوست

2 

5/0  با توجه به ترتیب مطالب در نامۀ اداری، جاهای خالی را پر کنید. 

 1( سربرگ     2( عناوين  3(متن   4(امضا   5( پانوشت

3 

5/1 نمره( 4سازه های نوشتاری)   

انش آموزدمحصول خالقیت ذهنی  يکی از مثَل های زير را به دلخواه، انتخاب کنید و سپس با رعايت اصول نگارش، گسترش دهید.  

ب( از ماست که بر ماست .        الف( عاقل نکند تکیه به ديوار شکسته                  

4 

محصول خالقیت ذهنی دانش آموز    زبان ساده بازنويسی کنید. حکايت زير را بخوانید و آن را به 1  

هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پايم برهنه مانده بود و :سعدی گويد

ق به جای آوردم و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه درآمدم، دل تنگ. يکی را ديدم که پای نداشت. سپاس نعمت ح

.بر بی کفشی صبر کردم  

5 

5/1 زير بنويسید.« ل زن ها همیشه دسته گلی به آب داده اند      /     اينجا به رود کرخه و آنجا به رود نی»دريافت خود را از شعر    

 محصول خالقیت ذهنی دانش آموز

6 

نمره (14آفرينش )  14  

محصول خالقیت ذهنی دانش آموز       د و در مورد آن متنی بنويسید.موضوع های زير يکی را انتخاب کنیاز میان   

ب( نثری ادبی دربارۀ سیل بنويسید.به شهید موردعالقه خود بنويسید.               الف( نامۀ دوستانه و صمیمی  

گیری از حواس و  نمره(بند نويسی شده، رعايت سیر منسجم و منطقی نوشته، عینی با بهره 1***توجه: خوش آغازی،جذاب )

نداشتن غلط  نمره(1نمره( رعايت نشانه های نگارشی) 1نمره( خوش فرجامی،تأمل برانگیز) 9ذهنی با بهره گیری از تخیّل)

نمره(***2اماليی)  
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