باسمه تعالی
سواالت درس  :نگارش 3

پايه :

مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول
دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهی حجاب

رشته :رياضی ،تجربی ،انسانی

سال تحصيلی 97 – 98

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

1

ساعت امتحان:
مورخ 1398 /2 /16 :
مدت امتحان  9:30 :دقيقه
شماره کارت:

رديف
الف)

مهر آموزشگاه

بارم

سواالت
بازشناسی ( 2نمره )
جملهی زبانی زير را به نثر ادبی تبديل کنيد.

0/5

خورشيد ،طلوع کرد.
2

اطالعات زير را از يک کتاب در فهرست منابع است .کدام اطالعات در جاهای خالی قرار میگيرد؟

0/5

نام خانوادگی نويسنده ،نام نويسنده ........................ ،عنوان اثر ،محل چاپ............................... ،
3

اين توضيح در مورد کدام قسمت مقاله است؟
« کلماتی است برآمده از متن ،مرتبط با موضوع اصلی که خواننده با ديدن آنها ،به محتوای اصلی پژوهش پی میبرد».

4

0/25

يکی از عوامل خيالانگيزی قطعه ادبی ،استفادهی بجا از آرايههای ادبی است .در متن زير ،چه آرايهای بر زيبايی آن
0/5

افزوده است؟
« چراغ درختان که زرد و قرمز میشود ،پاييز از چهارراه فصلها میگذرد»
5

جای خالی را در مورد بخشهای يک نامهی اداری کامل کنيد.

0/25

سر برگ ،عنوان گيرنده ،فرستنده و موضوع ،متن ،................. ،گيرندگان رونوشت
ب)

سازههای نوشتار (5نمره)

6

يکی از مَثَلهای زير را انتخاب کرده و آن را گسترش دهيد.
2

الف) آفتاب پشت ابر نمیماند.
ب) عاقل نکند تکيه به ديوار شکسته!
7

برداشت خود را از بيت زير در حد يک بند بنويسيد.
بیکمالیهای انسان از سخن پيدا شود

8

1

پستهی بیمغز چون لب وا کند رسوا شود.

حکايت زير را به زبان امروزی بازنويسی کنيد.
حالج را که می برند پای چوبه دار ،به خواهرش گفتند بياييد برای وداع .او هم آمد؛ اما بدون سر بند .مردها همه بانگش
زدند که پس حجابت کو؟ و پاسخ داد :من جز منصور مرد ديگری نمیبينم.

ج)

آفرينش متن ( 11نمره)  2 +نمره هنجارهای نگارشی

9

يکی از موضوعات زير را انتخاب کرده و متنی خلق کنيد.

«عطار»

الف) نامهای بلند به دبير نگارش خود بنويسيد و حس خودتان را نسبت به درس نگارش در اين سه سال بيان کنيد.
ب) نامهای به رئيس وزارت علوم بنويسيد و نظرتان را در مورد کنکور مطرح کنيد.
ج) قطعهای ادبی در مورد « خاطرههای جاويد» بنويسيد.
موفق و پيروز باشيد /قلمتان مانا و انديشههای خالقتان پويا

1

طراح :مهرافشان

جمع نمرات

20

