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 09/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  ارشنگ آزمون درس :

 

 دقیقه 75مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  تجربی-ریاضی دهم  پايه:

 1از    1صفحه:   98دی ماه  - متوسطه دوره دوم -زمون های نیمسال اول آ یعخزاآقای نام دبیر: 
  

 صندلي:شماره  كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 بارم متن سوال شماره
 «:(plot) طرح ».کنید مطرح آن درباره عینی پرسش هشت و بخوانید را زیر متن الف

 تغییتر  نحتو   بته  او ختود  یتا  کنت  مت   تغییتر  انستان  یت   وضتییت . گویت  مت   تغییتر  فراینت    از چتون  استت  قصه قصه. است حرکت داستان
 ایتن  «دیت ن » یتادگیر   مستتلمم  قصته  خوانت ن   یتادگیر  . داستتانن   اساست    هتا   حرکتت  هتا ایتن . کنت  مت   تغییتر  او از ما تلق  یا کن م 

 تکیتته تفستتیر بتتر – بایتت  چتتهآن از بتتی  کمتت  شتتای  و – اغلتت  در  کتت    در. استتت هتتاآن تفستتیر و هتتاآن کتتردن دنبتتال هتتا حرکتتت
 بترویم   تفستیر  تتر پیچیت ه  مستال   ستروقت   بته  کته آن از پتی   بنتابراین  . کنتیم  تفستیر   تتوانیم نمت   کته  نبینتیم  را چیم  تا امّا کنیمم 
 توصتیه  ایتن . شتوم  متتککر  داستتان  طتر  ریتم    تیقیت   و ادراک چگتونگ    دربتا    را ممکتن  توصتیه  تترین صتری   و تترین ستاده  خواهمم 

 را ختو   قصته  یت   طیتم . بکنیت   خوانت ن  بتار یت   از پت   بایت   کته  کارهتای   و دهیت   انجتام  خوانت ن  وقتت  بایت   که است کارهای  شام 
 .است اول بار از بهتر نظر هر از سوم یا دوم بار هم اغل  و چشی   لکت با بار چن ین توانم 
 جهتتت  درک  بتته پایتتان و آغتتاز بتته دسترستت . استتت «بتته» و «از» حرکتتت همیشتته داستتتان در حرکتتت. کنیتت  توجتته پایتتان و شتترو  بتته-۱

 .انجام م  پایان «به» تا شرو  «از» رسی ن
 حتت   یتا  اصتل   شخصتیت  چنت  . دهنت  مت   رخ کست   بترا   دهنت  مت   رخ داستتان  در کته  چیمهتای  . کنیت   ج ا را اصل  ها شخصیت-۲

 و آغتاز  در( مرکتم   شخصتیت  یتا ) اصتل   هتا  شخصتیت  وضتییت . باشت   متا  توجته  واقیت   کتانون   استت  ممکتن  واحت   اصل  شخصیت ی 
 .چیست درباره اص ً قصه که کن  روشن ح ود  تا بای  شون م  آشکار کاو  این از که تغییرات  ماهیت. کنی  کاو  قصه پایان
 بتته ذهنتت  وضتتییت یتت  از یتتا دیگتتر  موقییتتت بتته موقییتتت یتت  از شخصتتیت  اگتتر. بستتراری  یتتاد بتته را مهتتم تغییتترات همتته مراحتت -۳

 خواننت ه  هتا گتام  ایتن  مت د  بته . بتود  خواهت   روشتنگر  قاعت تاً  شت ه  برداشتته  کامت   تغییتر  تتا  کته  های ق م باش   رفته دیگر ذهن  وضییت
 .دارد قرار اهمیت اول درجه در «چه» همیشه مث  اما. یاب دست «چرا» و «چگونه» به توان م 
 نیترو  دو براینت   تتوان مت   را قصته  یت   بتودن  جالت   میمتو ً . کنیت   توجته  کننت  مت   ایجتاد  اختت ل  قصته  حرکتت  در کته  چیمهتای   به-۴

 کامت   و کننت  مت   عمت   آن راه ستر  بتر  متانی   چتون  کته  عتوامل   و کنت   حرکتت  پایتان   ستو   بته  تتا  کنت  م  کم  که عوامل : دانست
 ایتن  افتتادن  تیویت   بته  موجت   کته  را عتوامل   کنت   مت   حرکتت  ازدواج ستو   بته  قصته  مثتال  بترا   اگتر . ان ازنت  م  تأخیر به را آن ش ن
 .کنیمم  درک بهتر دارد طر  خود  که جهت  قاع تاً ببینیم  روشن  به را موانع وقت . بگیری  نظر در شون م  رخ اد

 کتتن  چنتت ین میمتتو ً پیچیتت ه داستتتان یتت  در. بگیریتت  نظتتر در را( عمت  ) کُتتن   مختلتت  هتتا رگتته رمتتان یتتا بلنتت  داستتتان یت   در-۵
. باشتن   ن اشتته  یتا  باشتن   داشتته  متقابت   تتأییر  یکت یگر  در استت  ممکتن  هتا کتن   ایتن . دارنت   را خود مرکم   شخصیت  هرک ام که هست

 مختلت   هتا  رگته  کتردن  جت ا  بتا  کته  استت  بت یه  . باشت   اهمیتت بت   دیگتر  رگته  در است ممکن کن  ها رگه از یک  مرکم   شخصیت 
 اغلت  . دهنت  مت   ربت   هتم  بته  را هتا رگته  ایتن  چیمهتای   چته  کته  دریافتت  تتوان مت   بهتر خودمان ذهن در یک یگر از هاآن تفکی  و کن 
 .کنن م  روشن را داستان ک  مینا   خود نوبه به که شون م  **رهنمون ا *درونمایه رواب   به را ما ارتباط  ها رگه این اوقات

 ایتن . بستراری   ختاطر  بته  دقتت  بته  کننت  نمت   حرکتت  یتا  طتر  [ پیشتبرد ] بته  کمکت   هتی   ظتاهر  بته  کته  را رخ ادهای  یا هاشخصیت -۶
 از ن ارنت    یتت  ماه طتر   در کته  عناصتر   اوقتات   اغلت  . داستتان  یت   مینتا   ستو   بته  طتر   از حرکتت  بترا   استت  راهت   منف  توصیه
 «.دارن  بسما اهمیت  درونمایه لحاظ
 ۱۳۸۳ دوم  چاپ/  مرکم نشر/  طاهر  فرزانه/  اسکولم رابرت/  داستان عناصر: منبع

 .آن مانن  و هنر  ایر ی  اصل   مضمون و فکر: درونمایه *
 راهنما راه  دهن هنشان: رهنمون** 

۴ 

 خط( ۸های زیر یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. )بازنویسی( )حداقل از مثل ب

 کردن است.کار نیکو کردن از پر  -۲                                     از تو حرکت از خ ا برکت. -۱

 گن د.جا مان   م آ  که ی  -۴                                         برد.باد آورده را باد م  -۳
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 ۱۰  (خط ۱۰ حداقل. )بنویسید انشا یک آزاد موضوع با اید،آموخته و ایدخوانده کنون تا که نوشته یک ارزیابی معیارهای به توجّه با پ
 2۰ جمع نمره 

 


