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 نام و نام خانوادگی :

 نگارش :سؤاالت امتحان درس

                      یازدهم :پایه

 تجربی/ ریاضیرشته:  

 مقدمی، منتظرپناه :نام دبیران

 باسمه تعالی

 4یمدیریت آموزش و پرورش ناحیه

 ی دوم()دورهغیردولتی هدی دبیرستان

 96-97سال تحصیلی اول آزمون نوبت 

 7 : التعداد سؤ                 5:  تعداد صفحه

 96/ 10/   26تاریخ آزمون :    

 دقیقه    120مدت امتحان:    

 نیاز به پاسخنامه ندارد.

 : شماره صندلی

 

 :امضای دبیر        (                 : )            ه: با عدد )        (   نمره با حروفنمر                        96/       /       :تاریخ تصحیح

 بارم شرح سواالت ردیف

 «آموز جهت پاسخگویی به سواالتقابل توجه دانش» 
 هاي توليدي.ها و متنهاي سازهمتن در نگارشي هاينشانه رعايت.1

 .عبارات و واژگان درست امالي رعايت.2

 

   بازشناسی  الف

 بندي(بند جمع )بند مقدّمه، بندهاي بدنه و متن زير را بخوانيد و طرح اولية آن را مشخص كنيد. -1 
 

 «زمستان»

 .است شماريب هايشگفتي و رنگارنگ هايداستان از سرشار فصل هر .اندآفرينش كتاب هايدرس هافصل

 اين همه ماد، ااننديده را برف رنگ حال به تا مناطق برخي مردم اگرچه .آيدمي برف و سرما با زمستان

 شگفت هايپديده آن از بارد،مي برف كه زمستاني سرد شب يك منظرة .شناسندبرف مي با را فصل

 رنگ ،است صداقت و پاكي رنگ سفيدي، .شودمي سفيد ما تيرة زمين بارد،مي كه برف .است طبيعت

شدن  بسته .است بهمن و بوران با همراه گاهي نيست؛ آرامش با همراه براي هميشه اما .آرامش و صلح

 آفرينش كتاب .ددار را خود محاسن و معايب هاپديده ديگر همچون نيز برف روستاها. هاي راه و ها هجادّ

 حاصل كهكراري ت  .آور ماللت تكراري نهما اشود؛ مي تكرار آن هايدرساست.  زيبايي و شگفتي از سرشار

 .شودنمي كهنه گاههيچ و است نظم
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 مهر

 آموزشگاه
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        هاي نوشتارسازه ب

 مَثَل نويسي -2              

 .آن راگسترش دهيد و انتخاب كنيد هاي زير را المثليكي از ضرب

 رسد.بار كج به منزل نميالف( 

 از كوزه همان برون تراود كه در اوست.ب( 

 آيد.بيرون مي به زبان خوش مار از سوراخ پ(
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 شعرگردانی 

 را از آن بنويسيد. خود برداشت سپس بخوانيد؛ را زير بيت -3
 

 «باردباي نهذوق دارد؟                     ابري كه در بيابان، بر تش، داني چه ديدار يار غايب»
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 حکایت نگاري -4 

 .كنيد بازنويسي ساده زبان به را زير حكايت

ت: اين اغ گفزطاووسي و زاغي در صحنِ باغي به هم رسيدند و عيب و هنر يكديگر را ديدند. طاووس با »

يم در اآمدهدر پاي توست، اليق ديباي نگارين من است. همان وقت كه به وجود ميموزة )كفش( سرخ كه 

 ام و تو موزة سرخ مرا. ايم. من موزة سياه تو را پوشيدهپوشيدن موزه، اشتباه كرده

هاي ي پوششهاي ديگر رفته است. باقزاغ گفت: برخالف اين است؛ اگر خطايي رفته است، در پوشش    

 نسر از گريبا آلودگي، تو سر از گريبان من درآوردي و من،ب موزة من است؛ در آن خوابزيباي تو مناس

 تو.

از اين  يز! دستشنيد؛ سر برآورد كه اي ياران عزپشتي بود و آن مجادله را ميدر آن نزديكي، سنگ    

خُرسند  ة خود،ادتعالي همه چيز را به يك كس نداده است. هر كس را به دوگوي باطل برداريد؛ خدايگفت

 «بايد بود و خشنود.
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  آفرینش ادبی پ

    

 نمره پایان مناسب. (1(نمره پرورش موضوع و)7(نمره آغاز زیبا، )1») 

 و در مورد آن متني بنويسيد. كنيد انتخاب را زير هايموضوع از يكي -5

 دارد.شكن هم برنميهيزم محبّت از درخت آموز كه سايه از سرِ الف(

 نام مادر را به زر بايد نوشت                 روي ديوار دل و باغ بهشتب( 

 همسفر با برگ درختان از بهار تا خزان. پ(

 نويسيد؟ه ميت( روي تختة سفيد زندگي چ
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 نمره20 پایان سؤاالت 

 


