
 

 2/1400/ 29تاریخ امتحان:باسمه تعالی                                                                                                                                                                      :نام درس

 صبح 8 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                   ساعت امتحان :                                  نام و نام خانوادگی:

 هدقیق 60 مدت امتحان:                    اداره آموزش و پرورش شهرستان                                                                همه رشته هارشته :   

 خانم هاشمی :دبیرمربوطه                   دبیرستان غیردولتی راهیان نور                                                                                   دهم   پایه :

 
 

 ردیف

 

 سؤاالت

 

 

 بارم

 نمره (2هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از چه شگرد هایی نوشته شده است ؟ )بارش فکری ،اگر نویسی ،مقایسه ،گزین گفته ()/1

 الف /چند گونه پشه در جهان وجود دارد ؟

 ب/ جایی که عقاب پر بریزد / از پشه الغری چه خیزد ؟

 غلیظ به اسم شب روی جهان می افتد .ج/وقتی سایه خورشید از سر دنیا کم میشود یک سایه 

 د/ اگر در دنیا پشه ای نبود چه اتفاقی می افتاد 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 نمره (1متن زیر را بخوانید و فضای حاکم بر نوشته را از نظر )عینی و ذهنی مشخص کنید .) /2

 الف/در سال های آغازین دبستان استفاده از مداد توصیه می شود نه از خودکار .

 ای پنجره گرد اتاقک من ،ای دریچه بسته ،چه شب ها که از رختخوابم به سویت نگریستم .ب/ آه چه شب ها ،

_________________________________________________________________________________________________________ 
 نمره ( 1در نوشته های زیر از چه روشی برای تولید متن استفاده شده ؟)جانشین سازی ، سنجش و مقایسه ()/3

ود کوه جدا شده ام .آرزو دارم دوباره به ان الف /من فرزند کوچک از کوه هستم ،میلیون ها پیش بر اثر لرزش و زلزله ای از مادر خ

 دامان برگردم .

ب/هر دو ما عقربه داریم عقربه های من بیشتر از سه تا نمی شود ،زمان را نشان می دهم ،اما عقربه های هواپیما زیادند و کاربرد های 

 موتور هواپیما بزرگ و با سوخت کار می کند . متفاوتی دارند .هر دو موتور داریم ،موتور من کوچک و با یک باتری کار میکند ،اما

_________________________________________________________________________________________________________ 
 نمره (13یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . ) /4

 نمره (3رعایت نشانه های نگارشی و غلط امالیی )

 الف /با روش تضاد مفاهیم متنی درباره مشارکت در انتخابات و عدم مشارکت در انتخابات بنویسید .

 انشایی ذهنی با استفاده از روش جانشین سازی درباره دانش آموز و دبیر را باهم بنویسید . ب/

 

 

 

 

 


