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آموزشگاه

دقیقه    ۰۹     :وقت آزمون  باسمه تعالی 
استان البرزاداره کل آموزش وپرورش   

کرج3مدیریت آموزش وپرورش ناحیه   

موزان دوره دوم متوسطهسواالت دانش آ  

   ۸3۰۱خرداد ،  دوم نوبت 

"س"مدرسه نمونه دولتی فاطمه الزهرا

 3نگارش:االت درسسؤ

:  نام ونام خانوادگی   :امتحان ساعت

:شماره داوطلب   ۰۱/ 3/   :تاریخ امتحان

صفحه3:اد صفحهدتع (تجربی، ریاضی، انسانی)دوازدهم : پایه تحصیلی   ۱ :والتعدادس

:    نمره باحروف   :  نمره با عدد      :نام ونام خانوادگی دبیر وامضا

 .دانش آموز عزیز لطفا در همین برگه پاسخ دهید  بارم

ف
دی

ر
 

 (نمره۲)باز شناسی -الف ۰//۹

زیر برای عنوان مقاله مناسب نیست ؟  گزینه هاییک از  کدام

 رابطة آلودگی هوا و بیماری خونی -الف

 مقایسة سجع درگلستان سعدی -ب

مقایسة ادبیات ایران با ادبیات اروپا-پ

 بررسی اشتباهات نگارشی پیام ها در فضای مجازی -ت

۸ 

.خواسته شده پاسخ دهیدخاطرة زیر را بخوانید وبه موارد  ۰//۹  

و نجف اشرف از سمت ( ع)خبر رسید که بچه های اصفهان متشکل از دو تیپ امام حسین .روز سوم خرداد بود     

یک کالش برداشتم و به . پل نو، وارد خرمشهر شده اند، اما عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کردند 

نمی خواستم .زخم پهلویم دهن باز کرده بود .رایم طاقت فرسا بود پاکسازی ادامه دادم ، اما حمل اسلحه سبک ب

به دلم برات شده بود خرمشهر را خواهم دید.ین را بهانه کنم و برگردم هم  

:زاویة دید  -الف  

:شروع نوشته -ب  

:موضوع-پ  

/ 

۹//۰ 

داده شود؟منبع کتاب به ترتیب چگونه باید ارجاع .می خواهیم فهرست منبع کتابی را بنویسیم   

.(براساس شماره مرتب کنید)  

چاپ اول -۵ ۱۳۳۱ -۴خاتمی  -۳نگاهی به ادبیات معاصر ایران  -۲احمد  -۱  
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۹//۰ 
 زیر پاسخ درست خط بکشید

.است ( سمت چپ باالی برگه  –سمت راست باالی برگه ) جای تاریخ در نامه های اداری 
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 صفحة دوم

۸/۰ 

 نوشتاریسازه های (ب

 .زیر بنویسیدابیات درک و دریافت خود را از 

 تونانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند                  تا 

 همه  از بهر تو سرگشته  و فرمانبردار                    شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

۰ 

۸/۰ 

. یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید وآن را گسترش دهید 

 .به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است -الف

 آفتاب پشت ابر نمی ماند-ب
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 صفحة سومادامه در



 صفحة سوم

۸ 
 .حکایت زیر را با زبانی ساده باز نویسی کنید

ای پیر، کمانت به چند است ؟ پیش آی و بهای »: جوانی ، پیر گوژ پشتی را دید و از سر جهالت از وی پرسید»    

«!این کمان را زندگانی رایگان ، به من بخشید، زر نگاهدار که روزی به تو هم رایگان می بخشند: پیر گفت« آن گیر

/ 

۸۸ 

۸ 

/ 

 (نمره 1۱) نوشتن متن( پ 

 .میان موضوع های زیر، یک موضوع را انتخاب کنید ومتنی در مورد آن بنویسیداز 

 .یکی از خاطرات دوران مدرسة خود را بنویسید-الف

 .بنویسید« دریا»قطعة ادبی با موضوع -ب

نامه ای اداری به مدیر دبیرستان خود بنویسید و تقاضای دریافت مدارک تحصیلی خود را نمایید  -ج

 (متن نوشته شود چهارمدر برگة )

رعایت نشانه های نگارشی در متن سازه ها ومتن تولیدی ( ت

رعایت امالی درست واژگان وعبارات (ث

 .امیدواریم با بالهای اندیشه و خیال خود به آرزوهایتان برسید

گروه ادبیات 

 (فرحناز حسینی  :طراح )

 علوم و فنون ادبی

۱ 



 :کلید سواالت 

 :باز شناسی –الف 

گزینة پ -1

 آزاد سازی خرمشهر -ت/ زمان  -ب/ اول شخص   -الف-۲

 ، نگاهی به ادبیات معاصرایران ، چاپ اول1۳۳۱احمد، خاتمی،  -۳

 سمت چپ باالی برگه -۱

 :سازه های نوشتاری -ب

براساس درک و دریافت « شعرگردانی»براساس باز آفرینی و« مثل نویسی»براساس بازنویسی ، « حکایت نگاری»

 .ارزشیابی شود

 :نوشتن متن -پ

 (1)خوش فرجامی ( / ۳)پرورش موضوع یا شیوة بیان ( / 1) آغازی خوش


