
  1شماره صفحه: 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان

 محل مهر آموزشگاه                            علی بن ابیطالب علیه السالمدبیــــرستان :                                                                          

 دوازدهـــم پایه :                                                                 نام پدر :                                                                    نام و نام خانوادگی :                      

 20/02/1401:  تاریخ                          صبح  8زمان شروع :                                  دوم نوبت :                                                      3نگارش  نام درس : 

 2تعداد صفحه :                                                                                                                                                                   دقیقه 90مدت پاسخگویی :  
.در همین برگه پاسخ دهید دانش آموزان عزیز  لطفاً " بارم  ردیف 

(نمره ۲متن) یالف( بازشناس  )  

(یتکرار ریغ هیآرادو افزوده است ؟ )  ریمتن ز ییبایبر ز ییها هیچه آرا 0.5  

بال افق ها بودم  زیت نیمحاسبات مردم پرداختم شاه قیسردرآوردم و به جمع و تفر یقدر حلقه ها به در کوفتم تا عاقبت از بانک مل آن

.شدم یلیطف یزنبور  

۱ 

.دیرا پر کن یخال یمطالب درفهرست منابع جاها بیبا توجه به ترت 0.5  

ه(...............   محل چاپ و(    عنوان اثر ج(..............  د(     نام نویسنده ب(   نام خانوادگی نویسنده الف(  

۲ 

از انواع نامه هاست؟ کیها مربوط به کدام  یژگیو نیا 0.5  

.از افراد جامعه است یبه گروه همنا سندهیسخن نو ینامه ها مخاطب عام دارند و رو نیا  

 ب( این نامه ها کوتاه هستند و دارای زبان مشخصی که در همه انواع آن یکسان است.

۳ 

است؟ یرا بر چه اساس ری( نوشته زدید هی) زاویشروع و راو وهیش 0.5  

.آمد و شازده کوچولو را از من به امانت گرفت ییبایز یروز چهارشنبه دوستم آقا عصر  

:..........................دید هیزاو.................................                                         شروع: .......... وهیش  

۴ 

(نمره ۴نوشتار) یب( سازه ها  )  

.دیرا انتخاب کرده و آن را در سه سطرگسترش ده ریز یاز ضرب المثل ها یکی ۱.5  

برفت دهیاز دل برود هر آن که از دج(   شتریبرفش ب شیهر که بامش بب(          خواهد هم خرما را یهم خدا را م  الف(.
………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

5 

. دیسیخود را از آن در دوسطر بنو افتیو درک و در  دیرا بخوان ریز تیب ۱  

« باش یگره گشا م یاست کار جهان / تو همچو باد بهار یغنچه گرچه فرو بستگ چو » 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

۶ 

دیکن یسیو آن را بازنو دیرا بخوان ریز تیحکا ۱.5  

بده  یزیفقرم، به من چ تیمن در نها ؛ویاکرده ازمندانیاز مال خود را نذر ن یام که تو قدر دهیآمد وگفت :»شن یلیبه در خانه بخ یریفق

مثل تو  یبودم از در خانه خداوند در خانه کس یم نایاگر ب رایهستم ز یگفت:» من هم کور واقع ریر کوران کرده ام« فقذگفت:» من ن لیبخ

«دمآم ینم  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

۷ 



  2شماره صفحه: 

متن آفرینش ۱۴   

  

)حداقل ده سطر( دیسیبنو بایز یرا انتخاب کرده و متن ریاز موضوعات ز یکی   

 ینگارش میعال تینمره(،رعا۲واژگان )  ینمره(امال ۱)ینمره(خوش فرجام ۹نوشته)  انیب وهینمره(،) پرورش موضوع با ش ۱)یخوش آغاز

(نمره۱)  

(ی)نثر ادب یدیناام یایباالتر از در یبساز دیاز ام یاست که پل نیا یهندسه زندگ نیباتریز  

دیسیاز کالس درس و معلم خود بنو بایز یخاطره ا  

دیسیبنو یمانیحاج قاسم سل دیو دوستانه به شه یمینامه صم  

(یچه در ثروت چه در گناه) قطعه ادب ایچه در رو ایچه در در ردیم یقطعا م غرق که شد یآدم  
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

۸ 

 

  


