
 به نام خدا
دقیقه    90مدت آزمون:                           متوسطۀدوم واحد آموزشی یاس           نام و نام خانوادگی:                             

1400دی  1 تاریخ آزمون:                        ترم اولآزمون نگارش پایۀ دهم                                          نام دبیر:  کریمی    

نمره5الف: بازشناسی:   

اگر بخواهید برای موضوع » باران« متنی تولید کنید از چه راههایی به طرح سوال می پردازید نام ببرید وبرای دو -1

25/1مورد به دلخواه مثال بزنید    

/.5اصلی ترین علت تفاوت نوشته ها در چیست؟-2  

1ل بنویسید هریک از نوشته های زیر عینی است یا ذهنی؟با ذکر دلی-3  

گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی .این باعث رنجش مداد می شود ولی نوک آن را تیز می کند.-الف  

کالغی قار زد و از روی درخت کاج خانه همسایه پر کشید ونشست روی تاجی ماشین.-ب  

1کنید.برای متن زیر دو سوال طرح -4  

» اگر از رنگ جذاب و طعم لذیذ زعفران بگذریم خاصیت زعفران را نمی توان نادیده گرفت می گویند: زعفران       

ر است ؛قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می کند. شادی افزا و خنده آو  

د، هیچ وقت از دست پس، خوردن کیک زعفران، شربت زعفران، برنج زعفرانی و هرچیزی را که زعفران دار     

 ندهید.«

/.75یک گزارش خوب چگونه است؟-5  

/.5نکتۀ مهم در گزارش نویسی چیست؟-6  

نمره5: سازه های نوشتار-ب  

 نمره1شعر گردانی:-1

 شعر زیر را بخوانید و درک و دریافت خود را از آن بنویسید.

 بهـــره مباش»چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش      چون رنده زکار خویش بی 

 تعلیــــم زاره گیــــر در امر معاش      نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش  

 نمره4حکایت نگاری:  -2

 حکایت زیر را بخوانید وبه نثر ساده بازنویسی کنید.

ع )مسجد » هرگز از جور زمان ننالیده بودم، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود وپای پوش)کفش( نداشتم. به جام   

بزرگ شهر(کوفه درآمدم دلتنگ یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر 

 کردم.«

 

 

 



نمره 10آفرینش:-ج  

 از میان موضوع های زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و با رعایت اصول نگارشی متن مناسبی تولید کنید. 

رعایت امالی واژگان، انسجام مطالب، خوش آغازی و خوش فرجامی،خوانا بودن خط وتمیزی »توجه داشته باشید که 

 برگه امتحانی الزامی است «

گزارشی از یک سفر / مهمانی/ یک روز در مدرسه /.... -الف  

نوشته ای ذهنی درباره : کتاب/ مادر / جنگ / آسمان / ... -ب  

یلدا  / امتحان/ شهر/...نوشته ای عینی درباره:  پاییز/ شب  -ج  

در صورت انتخاب موضوع آزاد آن را در جای نقطه چین شما می توانید در هر مورد یک موضوع آزاد را انتخاب کنید 

 بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


