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 دبیرستان: ...............    –    اداره آموزش و پرورش ..........  اداره کل آموزش و پرورش استان...........

 بارم سؤاالت ردیف

  (2بازشناسی )الف(  

 چرا متن زیر عینی است؟ 1

سرد و مرطوب را لمس کرد و با دست دیگر، ساک دستی اش را گرفت و روی سکوی ایستگاه پرید و در انبوه مه  ة...دستگیر

 ت.فشرده فرو رف

1./ 

                       .مشخص کنیدآنها را خیابان محل زندگی شماست کدام پرسش ها ذهنی است ؟ ةاز بین پرسش های زیر که در بار 2

 چند متر است؟الف ( عرض خیابان 

 ب ( آیا با نگاه کردن به انتهای آن به یاد آرمان هایتان می افتید؟

 تان می شناسید؟ پ ( چند نفر از همسایه ها را در خیابان

 راحت تر است یا عبور از مشکالت؟ خیاباناین ت ( عبور از 

1./ 

 م گزینه باید در جای خالی قرار بگیرد؟ گزارش بازدید از یک کتابخانه کداۀ طبق ترتیب منطقی پرسش ها برای تهی 9

 زمان ساخت کتابخانه؟ - ۴          ؟.................................... -9         زمان گزارش؟ -2       مکان گزارش؟  -1

 تعداد قفسه های کتابها؟ الف(

 قراردارد؟ شهر کجای در کتابخانهب( 

1./ 

 گفته ها و بارش فکری( گر نویسی، گزین)ابه کدام شگردهای گشودن گره ذهنی است ؟ش های زیر مربوط سهر کدام از پر ۴

 خودش را نمی برد؟ ۀالف( چرا چاقو دست

 باشد؟ تیزب( آیا زبان می تواند مثل چاقو برنده و 

1./ 

  نمره( 8آفرینش )ب(  

رعایت ) اصول خوش آغازی، پرورش موضوع، خوش ی از موضوعات زیر با استفاده از شگردهایی که آموخته اید و با کیة دربار 9

 آسمان شب -ساعت   -معلم  -خورشید  -پنجره         متنی بنویسید. فرجامی و هنجار های نگارشی(
8 

  (نمره ۶)  نوشتار های سازه ج( 

۴ 
 .حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید

 حاتم مهمانی بهگفتمش:  آورده، فراهم ای پشته دیدم خارکَنی بلی، :هان دیده ای؟ گفتج در تر همت بزرگ خود از: »حاتم طایی را گفتند

 .«. من اورا به همت وجوانمردی از خود برتر دیدمخویش خورد/منّت حاتم طایی نبردهرکه نان از عمل  :گفت نروی؟ چرا

2 

 . ددریافت خود را از آن در یک بند بنویسیابیات زیر را بخوانید و یکی از آن ها را انتخاب کرده  8

 را. سر مپیچ او ی گفته از الف( با چشم ادب نگر پدر را /

 .کنم چه نشمارم را قفسم های میله /است درگیر من دل هایت مژه با یک به یک( ب

2 

 .یکی از مثل های زیر را انتخاب کرده، آن را گسترش دهید 0

 برد. ج( باد آورده را باد می        ب( آواز دهل شنیدن از دور خوش است.      الف( عاقبت جوینده یابنده بود.
2 

  نمره( 2کالبد شناسی متن )د(  

 کنید. تحلیل را زیر های)عینی و ذهنی، امالی واژگان، عالیم نگارشی و انسجام( متن سنجه به هتوجّ با 19

زعفران و گیاهان دیگر از زمین  ة گیاهان خشک شده دیگر است؛ اما میان گرد ۀ همح آن به ظاهر شبی ةزعفران، گیاهی گرانبها است؛ گرد   

 هم از نظر رنگ و طعم و هم از نظر ارزش غذایی و مادی آن. .تا آسمان فرق است

هر آیا الست و ل زعفران بسیار باقاشاید به همین دلیل به طالی سرخ، معروف شده است . قیمت یک مث .زعفران، فوق العاده گران است   

 .ی تواند به راحتی چند مثقال زعفران تهیه کندمکسی 

2 

 نمره( 1نمره( و )امالی واژگان 1)هنجارهای نوشتار و نشانه های نگارشی  (نمره 2)هنجارهای نگارشیه( 11

   .همکاران محترم الزم است نمرة این قسمت را در نوشته های دانش آموزان اعمال نمایند
2 

 29 ق باشید.                                                                    جمع نمراتموفّ                                                                  

 

 باسمه تعالی




