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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 021   زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 00/01/0911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 سرلک آقای نام دبیر:  9نگارش   درس: 0911-0011سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  0 صادقین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 2) بازشناسی 

 0 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. -0
خط مقدم  اولین باری بود که قاطر سوار می شدم. از طرفی داشتم مقداری تجهیزات را به  26اردیبهشت سال » 

 .که به خط مقدم منتهی می شد،درست در مسیرتیررس دشمن قرار گرفته بود، مال رو ی می بردم.جاده
جالب این بود که انتظار داشتم با ، در حالی که سوار بر قاطر بودم ترکش ها زوزه کشان از بیخ گوشم رد می شدند

از اینکه این امر محال بود و قاطر زبان خمپاره، قاطر هم باید روی زمین درازکش شود. غافل ی  انفجار هر گلوله
به ناچار برای اینکه به دام یکی از ترکش ها گرفتار نشوم از .بسته بی اعتنا به انفجار ها همچنان به جلو می رفت

 .«روی قاطر به پایین پریدم
 الف(متن باال چه نوع نوشته ای است؟ 
 ب( موضوع آن چیست؟ 
 ژ( زاویه ی دید نوشته را بنویسید؟ 
 ج( شروع متن چگونه است؟ 

 0 است."ادبی  "باذکر دلیل اثبات کنید که نوشته زیر یک نثر -2
برلبان عبوس وتیره افق لبخندی ازنور شکفت واز ستیغ کوهستان شرق،آفتابی که سالها پیش دردریای مغرب  "

حرای جاهلیت سیاه من فرونشست ، برخاست وپاره های هراسان شب های شب اندرشب را به دوردست ها راند وبر 
،برقلب اُمی من، پرتو سبزالهامی فروتابید وجاده ای ازنور همچون کهکشان دربرابرم ، ازمن تا صبحگاه بر پهنه کویر 

 "کشیده شد.

 نمره(4سازه های نوشتار)

 0 یکی از مَثل های زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید. -9
 پ(حساب به دینار، بخشش به خروار باپنبه سر می بُردب (  الف( ماه پشت ابرپنهان نمی ماند 

 0 شعر زیر را بخوانید ودرک ودریافت خود را ازآن بنویسید. -0
 ر ماست جهان هر چه می کُنیم                   بیرون زدفترِکهنِ سال وماه نیستــتقویمِ عم 
 اه نیستـفلک، غلط واشتبسختی کِشی ز دَهر چوسختی دهی به خَلق                  در کیفرِ 

 2 حکایت زیر رابه زبان ساده بازنویسی کنید. -0
زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند،کمتر ازآن خورد که ارادت اوبود وچون به نماز برخاستند "

،سفره خواست تا چون به مقام خویش بازآمد  ،بیش از آن کرد که عادت اوبود  تا ظَن صالح در حق او زیادت شود.
تناولی کند. پسری داشت صاحب فراست؛ گفت: ای پدر، باری به دعوتِ سلطان طعام نخوردی؟گفت: درنظر ایشان 

 "چیزی نخوردم که به کارآید . گفت: نماز راهم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید! 

 پ (آفرینش:

 00 نویسید. یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید ومتنی درمورد آن ب -1

 یکی از خاطرات شیرین یا تلخ دوران تحصیلالف(  

 "وطن"قطعه ای ادبی با موضوع ب(  

 تدریس آنالین ومدرسه مجازی ج( 
 سرلک -پیروز وسربلند باشید 


