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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه01   زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 00/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 کیانی راد آقای نام دبیر:  0 نگارش درس: 0900-0011سال تحصیلی  دهم  پایه : 9و2و0ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 باز شناسی
 50/1 متن زیر را بخوانید و مشخص کنید از چه شگردی )بارش فکری ، گزین گفته ها، اگر نویسی( استفاده شده است. -0

توانیم با کاشتن نهال و قطع نکردن درختان ،دنیایی الف(چگونه می توان یک جنگل ا از نابودی نجات داد؟آیا می  

 سر سبز داشته باشیم.

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید        قضا » ب(گفتم خانه ات کجاست؟ آه سوزناکی کشید و در جوابم گفت: 

 و بدون خدا حافظی راه خود را گرفت و رفت. «همی بَرَدَش تا به سوی دانه و دام

هایمان در حافظه ی بلند مدت مان  نمی ماند چه اتفاقی می افتاد؟ اگر گذشته مان را به یاد نمی پ( اگر یادگیری  

 آوردیم، چگون می توانستیم به هویت مان پی ببریم.

 0 های زیر را بخوانید و مشخص کنید کدام یک عینی و کدام ذهنی هستند)با ذکر دلیل(نوشته  -2

 دنیا طوالنی . می دانست که همیشه جز اندکی از بسیار را نخواهد رفت.الف( پشتش سنگین بود و جاده های  

آهسته آهسته می خزید، دشوار و کند؛ و دورها همیشه دور بود . سنگ پشت تقدیرش را دوست نمی داشت 

 و آن را چون اجباری به دوش می کشید.

 می توانی این ن روزها ، هرجا که بروی،دارند برای استراحت و نه غذایی برای خوردن. ایب(کودکان کار نه جایی  

فرقی برایشان نمی کند.باید باشند . باید نان خانواده را فراهم  کودکان را ببینی ، در هوای گرم و هوای سرد .

 کنند به چه شیوه ای اصال مهم نیست.

 20/1 یک پرسش طرح کنید.« آشپز که دوتا شد ، آش یا شور می شود یا بی نمک» برای گزین گفته ی  -9

 

 سازه های نوشتاری
 0/0 حکایت زیر را بخوانید وآن را به زبان ساده بازنویسی کنید.  -0

نگاه همی مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی برسر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود ؛ سنگ را »

داشت تا زمانی که مَلک را برآن لشگری خشم آمد ودر چاه انداخت. درویش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت . 

گفتا: توکیستی ومرا این سنگ چرا زدی؟ گفت: من فالنم واین همان سنگ است که درفالن تاریخ برسرمن زدی . 

ه )ترس( همی کردم ؛ اگنون که در چاهت دیدم ، گفت : چندین روزگار کجا بودی ؟ گفت: از جاه و مقامت اندیش

 «فرصت غنیمت دانستم.

 0 شعر زیر را بخوانید سپس درک و دریافت خودرا در یک بند )سه سطر( بنویسید. -0

 بلبلی گفت سـحر با گل سرخ  /کاین همــه خار به گِردِ تو چراست؟ 

 خطاستگل خوش بویی و نکویی چون تورا / هم نشیـن بودن با خار  

 گفت: زیبایی گل را مستای / زان که یک ره خوش و یک دَم زیباست 

 هر گلی علــت و عیــبی دارد / گل بی علـــت و عیب ، خداست 
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 0/0 .از میان مَثَل های زیر، یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید -1

 رگ است ـــــالف( توبه ی گرگ م 

 استکو کردن از پر کردن ـب( کار نی 

 ده ی سر خرمن دادنــــــپ( وع 

 ت( تخم مرغ دزد شتر دزد می شود 

 

  آفرینش ادبی
 00 نمره( 00) .یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید . با بهره گیری از شیوه ی پرسش و پاسخ ،  گزارشی بنویسید -5

 الف( بازدید از کتابخانه ی شهر  

 ب( اردوی دانش آموزی 

 نمره( 0)  رعایت نشانه های نگارشی و نداشتن خطاهای نگارشی 

 نمره( 2)نداشتن غلط امالیی  

 

 کیانی راد -پیروز و سر بلند باشید 

  


