
  به نام خداوند جان و خرد

  )۱۳۹۱دی ماه (وم نوبت اول سامتحان انشا و نگارش کالس 

   هدف هوشمند غيردولتیدبيرستان

   سؤال۱۰:  دقيقه            تعداد سؤاالت۷۵: وقت امتحان:                                               نام و نام خانوادگی
  

  ) نمره۱. ( شده را در ارتباط با آيين نگارش مشخص کنيدصحيح يا غلط بودن جمالت داده -۱

  □         غلط □صحيح .                       ت آن را دوباره بازنويسی کنيمسپس از اصالح متن انشا، نيازی ني) الف

  □  غلط        □صحيح .          بهره گيری از شبکه معنايي مناسب با موضوع انشا بر زيبايي متن می افزايد) ب
  
  

  ) نمره۱). ( واژه۴حداقل (برای هريک از کلمات داده شده، يک شبکه معنايي بسازيد -۲

  قوس و قزح) الف

  

  کوه) ب

  
  

  ) نمره۱ (در ابيات داده شده، کدام آرايه به کار رفته است؟-۳
  

  ديدار يار غايب دانی چه ذوق دارد       ابری که در بيابان بر تشنه ای ببارد) الف

  □          تضمين □          تشبيه □          تلميح □ات نظير مراع
  

  که صحبت بد             گرچه پاکی تو را پليد کند با بدان کم نشين )ب

  □          تشبيه □          سجع □          تضاد □تشخيص 
  
  

  ) نمره۱. (ابيات داده شده را به نثر روان بنويسيد -۴

  )فردوسی( و به يزدان گرای           که او باد جان تو را رهنمای          به دانش فزای) الف

  
  )پروين اعتصامی(غنيمت شمر، جز حقيقت مجوی          که باری است فرصت، دگر بار نيست          ) ب

  
  

  ) نمره۲). ( سطر۳حداقل (گفتگوی خود را با خدای خويش در يک بند بنويسيد -۵

  

  

  

  

  



  ) نمره۱. ( را کامل کنيد زيرناقص جمالت -۶
  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................قله های پربرف ) الف

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  ................................. ............................................................................................................................................................................................................................................روزگار مثل معلمی) ب

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  
  

  ) نمره۱(به نظر شما دوست خوب و هم نشين مناسب، بايد دارای چه ويژگی هايي باشد؟  -۷

  

  

  

  ) نمره۱. (جمالتی بنويسيد) تشخيص(خشيدن به اشيا با واژه های داده شده و با استفاده از آرايه ی جان ب -۸
  

  کبوتر بچه) الف

  

  زمين) ب

  
  

  ) نمره۱. ( جاهای خالی را کامل کنيد-۹
  

  فراد ديگری  و هرگاه نويسنده با ا.....................................................................هرگاه نويسنده ای با خودش گفتگو کند، به اين نوع گفتگو 
  

  . می گويند.....................................................................سخن بگويد، به اين نوع سخن 

  

  ) نمره۱۰ (. از سه موضوع داده شده، يک موضوع را انتخاب کنيد و انشايي بنويسيد-۱۰

  جوانان ايرانی برای پيشرفت در آينده چه وظايفی دارد؟) الف

  )وقت شناسی(قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند            بس خجالت که از اين حاصل ايام بريم          ) ب

  به نظر شما خدمتگزاران واقعی جامعه چه کسانی می توانند باشند؟ چرا؟) ج

  مبارکی-موفق باشيد  ))                                                               صـفـحـه دوم سـؤاالت((


