
 مديريت آموزش وپرورش آبادان

 غیردولتی پسرانه بهجتدبیرستان 

 

 مهرآموزشگاه              

 99 - 0011   سال تحصیلی       دوازدهم       :پايه  کلیه رشته ها   :رشته  3نگارش       :آزمون درس 

 نوبت دوم : امتحان         :   مدت     :  ساعت شروع   0011 /    0   /    01 :   تاريخ دوشنبه    : روز 

          :نام دبیر  :شماره کارت  :نام پدر  :نام ونام خانوادگی 
 نمره سواالت ردیف

 

        (  3  ) بازشناسی ( الف 

 .و به پرسش ها پاسخ دهید متن زير را بخوانید -0

ها و خطرها برر   موج، حادثه در موج چرخد و گردباد اضطراب در وجودت می. پیچد طوفان در وسعت روحت می

 کردا  پناهگاه کجاست؟ کردا  ررامر ، اگراه خ ر ه و اگراارت را خواهرد اواخرت؟        . کوبند ساحل قلبت سر می

زاردگی،   غريبااره هرا    پناهی، در لحظره  در تنهايی و بی جاات را پناه خواهد داد؟ شک  هلنگرگاه امن، کش ی 
گ ر راای،   وق ری سرجاده را مری    !گراه ااراز   گاه باقی است؛ تکیره  ای ت، يک تکیه چیز وق ی هیچکس و هیچ

ا ریم اجروا  فرشر گان و یردا      اي  ند و  بهار  به تب م می گلها  هاه. گشايد بهشت پی  رويت در می

 خواای، هاه چیز در اگاهت کوچرک  را می« بزرگ رين»گويی و  وق ی تکبیر می .پیچد می بال ملکوتیان در فضا

ااايرد؛ مگرر مرا هاراره      مری  ترين هیئرت چهرره   ااازان بزرگ است، در حقیرااه راچه در اگاه بی هاه. شود می

خروريم   خوي  ببینیم؟ وق ی بره بزرگ ررين، پیوارد مری     زرگ ر ازبینیم که مشکل را ب شک ت خود را راگاه اای
شردن   اااز فریرت برزرگ   .قطره درياسرت اگر با درياسرت وراه او قطره و دريا درياسرت .ديگر کوچک ای  یم

چره  . شدن، درک کوچکی خوي  در مقابل رن برزرگ رگ بز شدن از هر چیز جز او و در کنار اين است؛ بزرگ ر

در عین بزرگ ديدن، کوچک ااگاش ن، در اهايت سرر اهرادگی، سررفراز  ديردن و دراوج      !تناقض شکوهاند 

 .عظارررررررررررررت، خشرررررررررررررو ، خضرررررررررررررو  و تواضررررررررررررر  را چشررررررررررررریدن    

رويم و با اين خرم شردن در مقابرل دوسرت،      به رکو  می .اااز، ادراک عظات او و درک عظات خوي  است

 به رويم و در اين اهايت اف ادگی از خاک یرساان، بزرگ ر از کهکشااها به سجده م بزرگ ر از. شويم بزرگ می
و  اااز پیوس ن و گ   ن است؛ گ   ن از اغیار و پیوس ن به يرار، بريردن از ااراسر ی   .بنديم عالم پاک پل می 

« سرالمت »ااراز تضراین    پايران . سالم ی اسرت  اشااه« سال »يابد و  اااز با سال  پايان می. پیوس ن به درس ی

 .سالمت ااديشه و روح و جان رسیده است اااز را با خدا باشد، به ساحل« سال »است که هرکس تا 

 .بنويسیدموضوع متن را  (الف    

 اين متن به چه زبانی نوشته شده است؟ (ب

 .ثیرگذارترندب کنید که به نظر شما زيباتر و تأدو جمله از متن انتخا (ج            

 .بیان کنیدثیر آن را در ايجاد فضای متن آرايه تضاد در متن توجه کنید و تأبه   (د 
 ( 71) آفرینش  ( ب     

از میان موضوعات زير يکی « خوش آغازی ، پرورش موضوع و خوش فرجامی » با رعايت موارد؛  - 0

 خط 01حداکثر  .را به دلخواه انتخاب کنید و درباره آن انشايی بنويسید

 نمره دارد 3 و پاکیزه نويسی عاليم نگارشی ،امالی واژگان : توجه .  
 از تو حرکت از خدا برکت (ب         .خالصه بهترين کتابی که خوانده ايد (الف      

 لحظه افطار ماه مبارک رمضان (د           .يک روز عادی خود را توصیف کنید (ج         

01 

 


