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  بازشناسی 
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 .(دیده حیتوض لیاست؟ )با ذکر دل یو کدام ذهن ینیع ریز یاز متن ها کیکدام 

و نشاط ،  یو گاه پر از شاد کندیرا سرشار از غم م یآن گاه قلب آدم یادآوریوجود دارد که   یخاطرات یدر تمام لحظات زندگ*

 .مینگه دار ادمانیاز غم ها در  شتریکاش خاطرت خوبمان را ب یا

با شکر  ایو  میببر نیاز ب ییسرد جدا یدر شب ها مانیآنها را با سالح گرم اشک ها میتر از آنند که ما بخواه یخاطرات ماندن*

 .میحفظشان کن مانیدر باغ رنگارنگ آرزوها بر لوح دلها یپنهان یخنده ها
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 برای هر یک از کلمات زیر بارش فکری کنید. )هر کدام پنج مورد کافی است(

 الف. واکسن

 ب. مربا
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  سازه های نوشتاری 
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 .دیکن یسیو به نثر ساده بازنو دیرا بخوان ریمتن ز

. ییگفت: بازگرد تا فردا بازآ خیش .ییبا من بگو یزیآمده ام تا از اسرار حق چ خ،یش یما آمد و گفت: ا خیش کیبه نزد یکی یوزر

آن مرد باز آمد.  روز گریمحکم کردند. د کردند و سر آن حقه یبگرفتند و در حقه ا یبفرمود تا آن روز موش خیآن مرد برفت. ش

 ! آن مردیحقه باز نکن نیدادند و گفت: زنهار تا سر ا یبفرمود تا آن حقه به و خی. شیبگو ،یوعده کرده ا هآنچ خ،یش یگفت: ا

 رونیحقه چه سر است؟ سر حقه باز کرد. موش ب نیدر ا ایآنش بگرفت که: آ ی، سودارفت  خانهه برفت. چون بو  حقه را گرفت

 خیش !یبه من داد یدر حقه ا یخواستم، تو موش یتعال یمن از تو سر خدا خ،یش یاآمد و گفت:  شیجست و برفت. آن مرد پ

 داشت؟ یچگونه نگاه توان ،قداشت، سر ح یتو پنهان نتوانست م،یدر حقه به تو داد یما موش ش،یدرو یاگفت: 
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 سطر( ۴. ) تادیو آن را گسترش ده دیرا انتخاب کن ریز یاز ضرب المثل ها یکی

 که سعیت بود در ترازوی خویش* 

 .دیآ یشود سرش فروتر م یم شتری*درخت هرچه بارش ب

 هر آنکس که دندان دهد نان دهد* 
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 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطینسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نگارشنام درس: 

 مولود مدنینام دبیر:

 11/1311 / 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : 
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 .دیده حیخود  آن را توض افتیو با توجه به در دیرا به دلخواه انتخاب کن یکی ریز یها تیاز ب

 روز آن رود. کیو  دیایب نیروز ا کیکه اندرو             ایسراست خانه دن* مهمان 

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

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد           ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد* 
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 . دیابیب ریمتضاد را در متن ز میمفاه

 یشاخه ها ی، البه ال یشب فرار کرده بود آن پرنده کوچک در جنگل بزرگ فراموش اهیخنک صبح  که از نگاه س یاز روشن بعد

 آورد. یم ادیخود را آشکارا به  نیری، خاطرات تلخ وش یانبوه درختان، پنهان
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 از بین موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کنید و انشا بنویسید.

 شیشه پنجره را باران شست/ از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شستالف. 

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است.. ب

  .. تقلب در امتحانج

 .دیکرد یدر دستتان بود چه م تانی. اگر کنترل خواب هاد

 

 2از 2صفحه ی 




