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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 68/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 کیانی آقاینام دبیر:  6نگارش درس: 6076-6072سال تحصیلی  دهم پایه : 3و  2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 2) الف( باز شناسی
 2 کدام یک از متن های زیر عینی و کدام ذهنی است )با ذکر دلیل(  

ایه دیوار همساگر دفعه دیگر روی »غضنفر بادیدن مداد لبخندی زد و به یاد حرف مادرش افتاد که به او گفته بود  -6

راستی چگونه می شود پای کسی را قلم کرد ؟ اگر پا قلم شود ، آیا می توان با آن .« بروی پایت را قلم می کنم 

 نوشت؟

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

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

ا بیشتر از غم ها در یادمان نگه داریم. خاطرات ماندنی تراز آنند که بخواهیم آن ها ای کاش خاطرات خوبمان ر -2

را با سالح گرم اشک هایمان در شب های سرد جدایی از بین ببریم و با شِکر خند ه های پنهانی در باغ رنگارنگ 

 آرزوها بر لوح دل هایمان حفظشان کنیم.

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

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

 نمره(6برای هریک از واژه های زیر بارش فکری بنویسید.)هرکدام پنج مورد() -3

 .............................................................................................................................................................الف( واکسن :   

 .............................................................................................................................................................ب( عسل  :  

 

 نمره( 6ب( سازه های نوشتاری)
 2 .متن زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده باز نویسی کنید -6 

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای )جنگل( خفته که شوریده ای )عاشق ، دیوانه ای( 

راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود که در آن سفر همراه ما بود نعره ای برآورد و 

گفت بلبالن را دیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه وغوکان )قورباغه( در آب و بهایم )حیوانات( از بیشه . 

 ن به غفلت خفته .ـــــاندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبح و م

 به صبح می نالید / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغی

 د بگــــوشـیکی از دوســــتان مخلص را / مــــگر آواز من رسـ

 ورا / بانــگ مرغی چنین کند مدهوش ــــگفت باور نداشتم که  ت

 گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبــیح گوی و من خاموش

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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 6 یکی از ضرب المثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید)داستانی بنویسد(  -2

 هم خدا را می خواهد هم خرما را ب( الف( یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب 

 ث( با یک گل بهار نمی شود پ( زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز 

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

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

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

 3 درک و دریافت خود را از ابیات زیر بطور خالصه بنویسید  -3

 الف( دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد 

 

 ب( هرکو به سالمت هست و نانی دارد / وز بهر نشســـت آشیانی دارد 

 مخدوم کسی/ گو شاد بزی که خوش جهانی دارد نه خادم کس بوَد نه      

 

 الحق و باطل چیـــــست ای نیکو مقوال / ـردی از سخـــندانی ســرد مــپ( ک 

 گوش را بگرفت و گفت این باطل است/ چشم حق است و یقینش حاصل است      

 

 نمره( 12پ( آفرینش ادبی )
 آن بنویسید.از بین موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد  

 الف( هوا بس ناجوانمردانه سرد است  

 ب( اگر کنترل خواب هایتان در دستتان بود چه می کردید.  

 پ( تک تک ساعت چه گوید گوش دار/ گویدت بیدار باش ای هوشیار  
 

 پیروزی و توانمندی شما را از خداوند منّان خواستارم   
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