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 5آزمونكده    

آزمون 
1  

  ماه  دي: نوبت امتحان  )3(نگارش : امتحان درس
  )لسال او نيم(

 دقيقه 90: مدت امتحان دورة دوم متوسطه ،ها، پاية دوازدهم ية رشتهشاخة نظري، كلّ
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف
  )نمره 2( يسانشباز) الف

  :آن را بخوانيد و به موارد خواسته شده پاسخ دهيد. متن زير بخشي از يك خاطره است -1
هـاي   عمويم بـه بـاغ  همراه پسـر . رفته بوديمما به خانة عمويم در كاشان . كنم را فراموش نمي 70گاه تابستان سال  هيچ«

عمـوي كـوچكم    .همراه عمويم به شـكار رفتـيم  . چيدن انجير و انار از درخت خيلي كيف داشت. رفتيم اطراف كاشان مي
امـا شـكار را   . هرگز شكار خشـنودم نكـرد  . اي كوچك بود اي كه شكار كردم پرنده اولين پرنده. تيراندازي را به من ياد داد

بـه پوسـت درخـت دسـت     . در شـكار بـود كـه طبيعـت را فهميـدم      .كشـيد  شكار بود كه مرا به صحرا مي. شتمدوست دا
تماشاي طلوع و غروب . چه شوري براي تماشا داشتم .شدم در باد روان مي. شستم در آب روان، دست و رو مي. كشيدم مي

ش در شب و گوش سپردن به خاطرات عمـو  خوابيدن در دشت زير نور مهتاب، گرماي مطبوع آت. بخش بود خورشيد لذت
  ».در آن تابستان من خودم را يافتم. و پدرم

  :موضوع -
  :ديد ةزاوي -
  :شروع خاطره -
  :زبان نوشته -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  )نمره 4( هاي نوشتاري سازه) ب
  .را به زبان ساده بازنويسي كنيدزير حكايت  -2

طبيـب  . ام طاقت شـده  كند، آن را عالج كن كه بي شكم من به غايت درد مي: گفتروزي شخصي نزد طبيب رفت و «     
! داروي چشم را بياور تا در چشم او كشـم : طبيب غالم خود را گفت. نان سوخته: اي؟ مريض گفت امروز چه خورده: گفت

  »!يسوخته نخورداگر چشمت روشن بودي، نان : من درد شكم دارم، داروي چشم را چه كنم؟ طبيب گفت: مريض گفت
  .هاي زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد يكي از مثَل -3
  .از اين ستون به آن ستون فرج است -                  .ماند آفتاب پشت ابر نمي -
  .بيت زير را بخوانيد و دريافت خود را از آن بنويسيد -4

 رسـد كـاري بكـن    اي كه دستت مـي «
  

    »نيايد هيچ كارپيش از آن كه از تو   
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1  

  
2  

  

  )نمره 14( نوشتن متن) پ
  .هاي زير را انتخاب كنيد و در مورد آن متني بنويسيد يكي از موضوع -5
  .تان را بنويسيد ياد ماندنيه يكي از خاطرات ب -
  .متني ادبي دربارة امتحانات نوبت اول بنويسيد -
  .بنويسيد» مادر«ادبي با موضوع قطعة  -

  
11  

  ها و متن توليدي هاي سازه هاي نگارشي در متن رعايت نشانه) ت
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات) ث

1  
2  

   



 )3(نگارش نمونه سؤاالت   10

آزمون 
6  

 خرداد ماه: نوبت امتحان  )3(نگارش : امتحان درس
  )دومسال نيم(

  دقيقه 90: مدت امتحان دورة دوم متوسطه ،ها، پاية دوازدهم رشتهكلّية  شاخة نظري،
  نمره  سؤاالت                                                                 رديف
  )نمره 2(بازشناسي ) الف

  )اداري ةهاي نام نشان دادن بخش. (ساختار نامة اداري زير را بررسي كنيد -1
  به نام خدا                                                                      

  :تاريخ  ...   عمومي شهر ةمدير محترم كتابخان
  :شماره نامه  با سالم و احترام

  :پيوست  
خواهشمند است . ، اين جانب زهرا احمدي، متقاضي عضويت در كتابخانه و استفاده از سالن مطالعة آن هستمبا احترام

  . ضويت اين جانب اقدام شودعدستور فرماييد نسبت به 
  با سپاس                                                                                                                

  زهرا احمدي                                                                                                                
       امضا                                                                                                                

 
2  

  
  
  

  

  )نمره 4(هاي نوشتاري  سازه) ب
  .حكايت زير را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد -2

يابنـده را زيـاد    ةجارچي در پـي او منـادي بـه كـوي و بـرزن فرسـتاد و هـر سـاعت مـژد          .مردي را فرزند گم شد«
  . صد تومان رسانيدكرد تا نزديك غروب كه مژدگاني را به يكمي

اما چون بامداد فـرا  ! مژدگاني بيشتر يابدكرد كه هرچه در دادن طفل دير كند،  گمان ميآن كه كودك را يافته بود، 
صـد   يـك : پـدر گفـت  . طلـب كـرد   صد تومان مژدگاني ناچار خود نزد پدر كودك آمده و يك. رسيد، اثري از جارچي نديد

  »!ام يك شب بيرون نخوابد دادم كه بچه تومان را مي
  .آفريني كنيدزير را انتخاب كنيد و آن را باز يكي از دو مثَل -3
                 .                              شوديك گل بهار نمي با -
   .كشدزند، با پا پيش مي با دست پس مي -
  . بنويسيداز شعر زير را برداشت خود  -4
  هر كجا هستم، باشم،«

  آسمان مال من است،
  »پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است
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  )نمره 14(نوشتن متن ) پ
  .ا انتخاب كنيد و در مورد آن متني بنويسيدر يكي ،هاي زير از ميان موضوع -5
  .هايتان را دربارة اين درس با ايشان در ميان بگذاريد به معلم درس نگارش خود بنويسيد و ديدگاه هاي دوستان نامه -
  .تان را بنويسيد خاطرة يكي از سفرهاي -
  .بنويسيد» مهر و محبت«ادبي با موضوع  قطعة -

  
11 

  ها و متن توليدي  هاي سازه در متن يهاي نگارش رعايت نشانه) ت
  واژگان و عباراترعايت امالي درست ) ث

1  
2 
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كلّية  شاخة نظري،
  پاية دوازدهم  )3(نامة آزمون نگارش  پاسخ  ها رشته

دورة دوم متوسطه
)1(پاسخ آزمون شمارة 

:بازشناسي) الف
نثـري :هزبـان نوشـت  ) ت) / 5/0(بر اساس زمان : هشروع خاطر) / 5/0(اول شخص  :زاوية ديد)  / 5/0(سفر تابستان  :موضوع -1

)5/0(صميمي و شاعرانه 
:هاي نوشتاري سازه) ب
درك و دريافـت ارزشـيابيبـر اسـاس   » گرداني شعر«اساس بازآفريني و  بر» نويسي مثَل«اساس بازنويسي،  بر» نگاري حكايت«

.شود
:نوشتن متن) پ

)1(خوش فرجامي / ) 9(پرورش موضوع يا شيوة بيان نوشته )/ 1(آغازي   خوش

(6 (پاسخ آزمون شمارة 

 :  

الف) بازشناسي:
1- هر نامة اداري معموالً 5 بخش دارد. در اين نامه به جز بخش «پانوشت» كه در اين نامه ضرورتي نداشته؛ بقية بخش ها رعايت

شده است: «سربرگ، عناوين، متن، امضا» (نشان دادن بخش ها بر روي نامه، براي هر بخش، 0/5 نمره)
ب) سازه هاي نوشتاري

«حكايت نگاري» بر اساس بازنويسي، «مثَل نويسي» بر اساس بازآفريني و «شعر گرداني» بـر اسـاس درك و دريافـت ارزشـيابي    
شود.




