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 در طرح پرسش های زیر از چه راهی برای گسترش موضوع استفاده شده است ؟ 

کرکس نیست ؟ )                   (الف ( چرا در قفس هیچ کسی   

 ب( چنانچه می شد حُکمران  یک کشور باشید اولین تحولی که ایجاد می کردید چه بود ؟)                 (
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 یک سوال عینی و یک سوال ذهنی طراحی کنید . « مسواک » برای موضوع 

 سوال عینی :             الف ( 

 سوال ذهنی:ب(  

 

2 

 
 
 
 
 

1 

 نوشته های زیر را بخوانید و مشخص کنید عینی هستند یا ذهنی و یرای هر یک دلیل بیاورید .

پیرمرد اخم هایش را به هم کرد و افسار اسب را کشید . گاری راه افتاد و تا سر کوچه رفت اما دوباره الف ( 

 برگشت و با بی میلی راهی شد که اسباب ها را ببرد .

 دلیل :            نوع نوشته :         

 

ب ( وقتی از پشت کوه بیرون آمدی در همان اولین نگاه صورت سرخ و تپلی ات به دلم نشست نگاهم کردی و 

 برق چشمانت مرا گرفت . با خودم گفتم کاش جای آسمان بودم و در آغوش می کشیدمت . 

 نوع نوشته :                    دلیل :
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 یکی از ضرب المثل های زیر را انتخاب کنید وگسترش دهید . 

 نرود میخ آهنین در سنگ  

 آب که یک جا بماند می گندد
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 درک و دریافت خود را از شعر زیر بنویسید .

من مُرده بُدَم ز زندگانم کردی  کردی               من  پیر  فنا  بُدَم  جوانم    

اکنون نشوم گم که نشانم کردی              ره تومی ترسیدم که گم شوم در   
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 نام:

 نام خانوادگی:

 شماره داوطلب:

 کالس:

 

 نمره به عدد  :    

 نمره به حروف :
 

 به نام یکتای بی همتا

 اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

 1اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 بیرستان فرزانگان چهارد

 1411-1411سال تحصیلی 

 1نگارش آزمون درس:

 دهم پایه:

 هراتی زادهح سوال:اطر

 

 2/11/1011   تاریخ امتحان:

 دقیقه121 مدت امتحان:

 8ساعت شروع:

 2تعدادصفحات:

 6تعدادسوال:

               1011دی ماه 

 مهر



 

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و انشایی بنویسید . 

 رعایت نکات زیر درنمره ی موثر خواهد بود :

 انتخاب عنوان  -

 یو خوش فرجام یخوش آغاز -

 یینداشتن غلط امال -

 ینگارش یهانشانه تیرعا -

 جهیمقدمه، بدنه، نت یبندها تیرعا -

 بندها شیآرا تیرعا -

 پرورش موضوع  -

 نوشتن یااز محاوره زیپره -

 

 موضوعات پیشنهادی : 

 در مورد مسواک بنویسید .« عینی » الف ( انشایی با فضای 

 ب( گزارشی از یک سفر یا بازدید از یک مکان بنویسید 

 پ( متنی ادبی بنویسید . 
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  موفق باشید . 


