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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 88 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 66/61/6016: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 سرلکآقای نام دبیر:  3 نگارش درس: 6016-6012سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 نمره( 2الف( بازشناسی) 
 6 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. -6 

روز سوم خرداد بود.خبر رسید که بچّه ها ی اصفهان متشکّل از دو تیپ امام حسین و نجف اشرف از سمت پل نو ،وارد خرّمشهر »
اند، امّا عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کردند . یک کِالش برداشتم و به پاک سازی ادامه دادم،امّاحمل همین شده 

اسلحۀسبک هم برایم طاقت فرسا بود.زخم پهلویم دهن باز کرده بودو عفونت و چرک،تاب وتوانم را برده بود . نمی خواستم 
 د خرّمشهر راخواهم دید.همین امید وآرزو به من انرژی می داد.همین رابهانه کنم وبرگردم.به دلم بَرات ش

ظهر شد. نماز را خواندم و ساعتی بعد فرمانده گردان را دیدم . او هم مثل بقیّه خسته بود، امّا خوشحال وسرحال نشان می داد.  
 «رصت فراربه سمت بصره را پیدا نکند بچه ها وارد شهر شده ،امّا ما باید اینجا بمانیم تا یک عراقی هم ف»لبخندی زد و گفت:

 ب( موضوع آن چیست؟.................................................. الف(متن باال چه نوع نوشته ای است؟...............................  

 است؟................................................... ج( شروع متن چگونه پ( زاویه ی دید نوشته را بنویسید؟..................................  

 

 6 است."ادبی  "باذکر دلیل اثبات کنید که نوشته زیر یک نثر -2 
بیا پنجره را به سمتِ سادۀمهربانی بگشاییم  و در مسیرِ وزشِ نسیم ، آینه بکاریم و روشنی برداشت کنیم بیا مثل کسانی » 

مردابِ بودن ترجیح دادند و هنوز از طراوتِ نامشان ، همه جا ، عطرِ باران دارد. هنوز در اقیانوس  باشیم که شکوهِ رفتن را به
یادها ، مرجان های خوبی یافت می شود، هنوز امواج نیلگون ، قصّه گویان خوبند تا من وتو را از غصّه های رنگ رنگ ِ زمین 

 «خالی کنند و از صداقت ِ سیّالِ عشق ، سرشار کنند.
 
 
 

 نمره(4سازه های نوشتار) ب(
 6 یکی از مَثل های زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید. -3 
 پ( حسود هرگز نَیاسود ب ( شاهنامه آخرش خوش است   الف( باز فیلش یاد هندوستان کرد   

 
 
 
 
 

 6 زیر را بخوانید ودرک ودریافت خود را ازآن بنویسید. شعر -0 
 خبر شَوی            تا  رهرو  نباشی کی راهبر شویای بی خبر بکوش که صاحب »  
 «تا کیمیایِ عشق  بیابیّ و زر شوی     دست از مسِ وجود چو مردانِ ره  بِشوی   
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ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 حکایت زیر رابه زبان ساده بازنویسی کنید. -8 
ه ب»درویشی را شنیدم که در آتشِ فاقه می سوخت و خرقه بر خرقه می دوخت وتسکینِ خاطر خود به این بیت می کرد: "

 «خلق منّتِ بِه که بارِ ،محنت خودکه بارِ لققناعت کنیم و جامۀ دَ ،نان خشک
 ن به خدمت آزادگان بسته استکسی گفتش: چه نشینی که فالن در این شهر، طبعی کریم دارد و کَرَمی عمیم)فراگیر(، میا

و بر درِ دل ها نشسته . اگر بر صورت حالِ تو چنان که هست، مطّلع گردد پاسِ خاطرِ عزیزان داشتن منّت دارد  و غنیمت 
 شمارَد .

 "گفت: خاموش، که به گرسنگی مُردن، بِه ؛ که حاجت به کسی بُردن. 

 احسان ونیکویی منّت: لباس درویشان : دلق لباس کهنه درویشانخرقه: فقر ونیازمندی فاقه:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آفرینش: پ(
 60 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.

 بنویسید.« "عج"انتظار منجی عالم بشریت »متن ادبی دربارۀ  -6 

 یکی از خاطرات برجستۀ زندگی خود را بنویسید.  -2 

 «امید... ایران ، ای سرای»  -3 

 «گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای ؛ ستاره ها را هم نمی بینی  » -0 

 
 نمره( 11)پرورش موضوع با شیوه بیان نوشته  نمره(1معیار های ارزیابی نوشته: )خوش آغازی  
 نمره(1نمره(     )امالی واژگان 1)رعایت نشانه های نگارشی وزیبایی خط  نمره( 1)خوش فرجامی 

 

 «سرت سبز باد وتن وجان درست»  
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 3درس نگارش پاسخنامه 

 

 نمره( 2لف( بازشناسی) ا
 1- 1 

  نمره( 52/1) دفاع مقدس آزاد سازی خرمشهر ب(  نمره( 52/1) خاطره  نویسی الف( 

  نمره( 52/1) براساس زمان د(  نمره( 52/1) اول شخص ج( 

 5- 1 

 امواج نیلگون// اقیانوس یادها /استفاده از آرایه های ادبی مثل تشبیه: / انتخاب واژه های مناسببهره گیر ی از عناصر خیال و احساس
 ه بکاریم و روشنی برداشت کنیم .در مسیرِ وزشِ نسیم ، آین / استعاره: هنوز امواج نیلگون ، قصّه گویان خوبند تشخیص:

 

 نمره(4سازه های نوشتار) ب(
 3- 1 

 گسترش  مثل  با داستان یا خاطره  و یا توصیف  /به کمک توصیف چهره ها ،صحنه ها و حاالت  لپرورش موضوع مث 
 وانتخاب واژه های مناسب و استفاده صور خیالو تشریح 

 4- 1 

 ه های مناسببیان درک و دریافت با جمله بندی درست و مفهوم و برداشت صحیح وانتخاب واژ
 2- 1 

 بازنویسی حکایت با شاخ و برگ دادن  و گسترش محتوا/ زبا ن نوشته امروزی و ساده/   داستان به کمک توصیف 
 /باسازی و تجسم روی داد ها / حفظ پیام داستان چهره ها ،صحنه ها و حاالت پروره شده باشد

 نمره( 14)آفرینش پ(
 ابی نوشته:معیار های ارزی

 نمره( 11)پرورش موضوع با شیوه بیان نوشته نمره( 1)خوش آغازی  
 نمره(  1)رعایت نشانه های نگارشی وزیبایی خط نمره( 1)خوش فرجامی  

 نمره(1)امالی واژگان    
 

 
 

 
 

 


