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باسمه تعالی

نام.....................................

سال دوازدهم رشته:

نام خانوادگی.............................
نام پدر............................

مدیریت مدارس خارج از کشور

شماره دانش آموزی........................

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی
دبیرستان سا ئوپائولو(برزیل)

نام ونام خانوادگی دبیر:
نمره به حروف:
تاریخ وامضاء:

درس :نگارش ()3
نمره به عدد:

تجدیدن

آزمون پایانی

ساعت آغاز آزمون  00صبح
مدت آزمون00 :دقیقه

نام ونام خانوادگی دبیر:
نمره به حروف:
تاریخ وامضاء:

ظر

نام دبیر :حسین طریقت

تصحیح

تاریخ برگزاری آزمون:

نمره به عدد:

ردیف

نمره

( 2نمره )

الف) بازشناسی
–1متن زیر را بخوانید سپس موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

روز سوم خرداد بود .خبر رسید که بچه های اصفهان متشکل از دو تیپ امام حسین(ع) و نجف اشرف از سمت پل نو ،وارد
خرمشهر شده اند .اما عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کنند .یک کالش برداشتم و به پاک سازی ادامه دادم .اما حمل
اسلحه سبک برایم طاقت فرسا بود .زخم پهلویم دهن باز کرده بود .و عفونت و چرک ،تاب و توانم را برده بود .نمی خواستم همین
را بهانه کنم و برگردم .به دلم برات شد ،خرمشهر را خواهم دید .همین امید و آرزو به من انرژی می داد .من تنها نیروی همدانی در
گردان مسلم بن عقیل بودم که غریب وتنها می جنگید .مانده در انبوهی از پیکر شهدا و مجروعان و نیروهای محدود خودی که
رمقی برای ادامه جنگ تا دروازه خرمشهر را هم نداشتند.
الف -موضوع0|5(.................... :نمره)

پ :شروع متن0|5(.......................... :نمره)

ب -زاویه دید0|5(.................. :نمره)

ت:زبان نوشته0|5(............................ :نمره)

ب) سازه های نوشتاری

( 4نمره)

-2یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را باز آفرینی کنید2(.نمره)
الف-از ماست که بر ماست!

ب-باش تا صبح دولتت بدمد!

 -3درک و دریافت خود را از شعر زیر بنویسید  2 ( .نمره)
چو از این کویر وحشت به سالمتی گدشتی
به شکوفه ها ،به باران
برسان سالم ما را

ج :آفرینش ( 11نمره)
 -4از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.

الف-خاطره ای از دوران تحصیل تان در دبیرستان بنویسید.
ب -متنی در قالب «قطعه ادبی» با موضوع «رفاقت» بنویسید.
پ-متنی با« نثر ادبی» درباره«ایران» خود بنویسید.

د  :رعایت

(  3نمره)

الف -رعایت نشانه های نگارشی در متن ( 1نمره )

ب _ رعایت امالی درست واژگان و عبارت ها (  2نمره )
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