
                

 

 باسمه تعالی 

 سازمان آموزش و پرورش گیالن

 بیرستان غیر انتفاعی سمیعی د

 رشتاداره آموزش و پرورش 
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 نمره به عدد:                    نام و نام خانوادگی دبیر: 

 `نمره به حروف:       تاریخ و امضاء                          

ظر
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 نام و نام خانوادگی دبیر:               نمره به عدد:

 تاریخ و امضاء                           نمره به حروف:

 

 بارم نگـذردبه نـام خداوند جان و خــرد      /     کزین برتر اندیشه بر 

 نمره( 2الف( بازشناسی )

   نوشته زیر را بخوانید و با توجه به معیارهای خواسته شده، متن مورد نظر را بررسی کنید.   -1
 

»در دوران تحصیالتم در آمریکا در یک کارِ گروهی با دختری به نام »کاترینا« و پسری به نام »فیلیپ« که اصالً او را نمی شناختم، 

گروه شدم. از کاترینا پرسیدم: تو فیلیپ رو می شناسی؟ کاترینا گفت: بله؛ همون پسری که موهایِ بلوند قشنگی داره و ردیف  هم 

 جلو میشینه. 

گفتم نمیدونم کیو میگی؟!! گفت: همون پسر خوش تیپ که پیراهن و شلوار شیکی می پوشه ....  گفتم: بازم نفهمیدم منظورت  

ه خیلی مهربونه و روی ویلچر می شینه .... این بار دقیقاً فهمیدم کیو میگه .... ولی رفتم تو فکر ...... کیه؟ گفت: همون پسری ک

پیش خودم گفتم که آدم چقدر باید نگاهش به اطرافش مثبت باشه که بتونه از ویژگیهای منفی و نقص های دیگران چشم پوشی 

من می پرسید؛ میگفتم: »همون معلوله دیگه ... !« خالصه خیلی خجالت کشیدم  کنه و چقدر خوبه مثبت دیدن .... ولی حتماً اگه از  

 »پرفسور حسابی«                 از خودم می پرسم ما چه دیدگاهی نسبت به اطرافیانمون داریم.  حاال من  و
 

 الف( موضوع:                                                      پ( شروع متن: 

 زاویه دید:                                                     ت( طرز بیان و زبان:ب( 
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 کدام متن از نوشته های زیر )نثر ادبی( است؟ با ذکر دلیل اثبات فرمایید.   -2
 

زنده وجود دارد اما مردم  زبان  7102الف( کارکرد زبان، ایجاد ارتباط و انتقال اطالعات از شخصی به شخص دیگر است. در دنیا 

جهان برای ارتباط با یکدیگر، تجارت و خرید و فروش کاال به یک زبان واحد، نیاز پیدا کردند که بعنوان »زبان بین المللی« معروف  

 است.
 

ی آید، حتی اگر  ب( ممکن است بتوانید همه ی گل ها را بچینید اما نمی توانید مانع از آمدن بهار شوید. تو اگر بهار را صدا کنی؛ م

 دلش جا مانده باشد میان برف. پس قرارمان همین بهار، زیر شکوفه های شعر؛ آنجا که واژه ها برای تو گل می کنند. 
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 نمره(  4ب( سازه های نوشتاری )
 

 یکی از مَثَل های زیر را انتخاب نموده و گسترش دهید.   -3
 

 الف( جواب ابلهان خاموشیست                                          پ( ماهی رو هر وقت از آب بگیری، تازه است.

 ب( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود                          ت( هر که بامش بیش؛ برفش بیشتر 
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 و نام خانوادگی: ................نام 

 نام پدر : ...................................

 شماره دانش آموزی : ........... 

 3 نگارشنام درس : 

 

 ترم اول : نوبت امتحانی 

 .....شعبه: ....  دوازدهم :پایه 

 10/99/   :تاریخ امتحان

   :ساعت شروع 

  :مدت امتحان

  



                

 

 باسمه تعالی 

 سازمان آموزش و پرورش گیالن

 بیرستان غیر انتفاعی سمیعی د

 اداره آموزش و پرورش رشت
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 نمره به عدد:                    نام و نام خانوادگی دبیر: 

 نمره به حروف:       تاریخ و امضاء                          
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 نمره به عدد:     نام و نام خانوادگی دبیر:          

 تاریخ و امضاء                           نمره به حروف:

 

 بارم به نـام خداوند جان و خــرد      /     کزین برتر اندیشه بر نگـذرد ردیف

 حکایت زیر را به زبان ساده، بازنویسی کنید.  -4
 

حاکمی بود سخت ظالم که او را )عَال( نام بود. به سالی خشک سالی هم به مُلک وی روی نمود و بدین سان بود که گذران زندگی  

 بر رعیّت، سخت تر و نارضایتی از حاکم نیز، افزون تر می گشت. 

شت و گفت: »بارالها، )بال و عال( را  روزی مردم برای نماز و دعا به مسجد شدند. چون امام جماعت به منبر رفت، دست به دعا بردا

 هر دو، از ما دفع کن.«
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 بیت زیر را بخوانید و درک و دریافت خود را از آن بنویسید.  -5
 

 ه که ننگ تن و کم از کفـن استر وطـن             بِدَر آن جامه ای کاو نشود غرقه به خـون بهجام
 

1 

 نمره(  14آفرینش )( پ

 موضوعات زیر را انتخاب کنید و متنی درباره آن بنویسید. یکی از   -6
 

 الف( یکی از خاطرات شیرین زندگیتان را بنویسید.

 ب( درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرَد / نهال دشمنی برکَن که رنج بی شمار آرَد 

 پ( زمستان

 ت( فواید یا آسیب های اجتماعیِ حاصل از فضای مجازی 
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 نمره  1نشانه های نگارشی  رعایت 

 نمره 2رعایت امالی درست واژگان و عبارات 

 

 

 

 

 

 و نام خانوادگی: ................نام 

 نام پدر : ...................................

 شماره دانش آموزی : ........... 

 3 نام درس : نگارش

 

 اول نوبت امتحانی : ترم 

 شعبه: .........  داوزدهمپایه : 

 10/99/  تاریخ امتحان: 

 ساعت شروع 

 دقیقه 80مدت امتحان: 

  

 

 

 

 


