
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
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بارم سؤاالت
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 :یبازشناس

 .دیدو طرف گفتگو و موضوع گفتگو را مشخص کن ر،یز اتیبا توجه به اب

 دستم به یاز دست محبوب دیرس                         یخوش بو در حمام روز یگِل 

 تو مستم زیدالو یکه از بو                          یریعَب ای یاو گفتم که مُشک به

 با گُل نشستم یمدت کنیبودم                               ول زیناچ یمن گِل بگفتا

 در من اثر کرد                          وگرنه من همان خاکم که هستم نیهمنش کمال

 .شده است یاستفاده م میخوشبو که در قد ی: ماده ا ری*مشک و عب
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 .دیرا کامل کن ریو جدول ز دیرا بخوان ریمتن ز

در عمق دره افتاده بود. سرما دستان مه آلودش را  در  ،یکیمثل گورستان تار شهیماه بود و برف قصد کوتاه آمدن نداشت. ب یروز د نیپنجم

 شب بودند. یاهیدر س دهیخواب یفرو کرده و درّه ها مارها شهیقلب ب

 زمان و مکان نوشته فضای نوشته
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 .دیسیمذکور در متن بنو تیدرباره شخص یباطن یژگیو دو و یظاهر یژگوی دو–

 قهیسرش را آنقدر در  د،یچیپیو بد اخالق.شال بلندش را دور گردن کوتاهش م یدر هم گره خورده بود، عصب شیابروها شهیهم

 پر غوغا بود. طعنه  یکه ساکت ول یروشن و براق ی. چشمهانمیبب توانستمیرا به زور م شیچشمها یکه حت کردیاش فرو م

 .رنجاندیمرا م یجور کیتلخ بود و  شهیاما سخنش هم زدینم

 ......:............................................................................................................................یظاهر یژگیو

 

 ........:............................................................................................................................یطنبا یژگیو
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 2از 1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم کلیه رشته ها مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نگارشنام درس: 

 اسدیخانم  نام دبیر:

 11/1931 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 نمره 21جمع بارم : 
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 :ینوشتار یسازه ها

 :یسینو تی( حکاالف

 .دیسیرا بنو تیحکا جهی. نتدیکن یسیو آن را به زبان ساده باز نو دیرا بخوان ریز تیحکا-۱

 را ده برابر خود برداشته.  یکمر بسته و ملخ یکه به زورمند دندیرا د یمور

 «.کشد  یچون م یگران نیکه بار به ا دینیمور را بب نیا» تعجّب گفتند:  به

 «کشند، نه به قوّت تن تیّحم یهمّت و بازو یرویمردان، بار را به ن»و گفت :  دیبخند د،یبشن نیچون ا مور

 :یسی( مثل نوب

 .دیو گسترش ده دیرا انتخاب کن یکی ریز یمثل ها انیاز م-

 از کوزه همان برون ترواد که در اوست.-

 و در دجله انداز. کنیم یکیتو ن-

 .رسدیبار کج به منزل نم-

 شود. یگل بهار نم کیبا  -

 : ی( شعر گردانت

 .دیسیبنو ریز اتیخود را از اب افتیدرک ودر-۳

 خواهم ساخت  یقیقا

 انداخت به آب  خواهم

  بیخاک غر نیخواهم شد از ا دور

 عشق شهیکه در ب ستین یکس چیدر آن ه که

 کند. داریرا ب قهرمانان
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 :نشیآفر

 .دیسیشده را انتخاب کرده و درباره آن بنو شنهادیاز موضوعات پ یکیبه نکات ذکر شده،  باتوجه

 (نمره۱ی )نگارش میعال تیرعا-

 (نمره۱)درست کلمات یتوجه به امال-

 (نمره۱) در نوشته یبند کریتوجه به نکات  پ-

 (نمره۱خوش آغازی ) _

 (نمره۱خوش فرجامی )_

 (نمره۱1) :یشنهادیپ موضوعات

 است اگر......... یوانگید_

 .ابانیبخاک تشنه  باران و_

 ........میبه خدا بگو خواهدیدلم م_

 بازه پنجریک  _

15 

 2از  2صفحه ی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 انسان بر همنشین تأثیر درباره/  راوی و گِل_1

 

 تاریک بیشه یک در/  ماه دی پنجم روز ، زمستان/ آلود مه  و تاریک های دره _2

 

 براق و درشت  چشمان/ هم در ابروی:  ظاهری ویژگی _3

 اخالق وبد عصبی ، غوغا پر و ساکت ، وگزنده تلخ:  باطنی ویژگی

 

2 

 :نویسی حکایت_1

 . کشد می است تر بزرگ او از برابر ده که را ملخی زور با که دیدند را ای مورچه

 کشی؟ می را سنگینی این به بار و میکنی  را کار این چگونه گفتند

 .کنند می حمل را خود بار پشتکار و وهمت غیرت با واقعی مردان گفت

 نتیجه به تا کند حمل خود پشتکار و غیرت نیروی با را مشکالت بار باید بلند اهداف به تعالی برای انسان:  نتیجه

 .یابد دست حقیقی

 

 :  نویسی مثل_2

 .بود خواهد اولی مصحح نظر آموز دانش انتخاب به توجه با

 

 :گردانی شعر _3

 قهرمانی و عاشقی آن در که شهری از و رود می  رویاهایش شهر سوی به شاعر. است عرفانی دیدگاهی دارای شعر

 .کند می حکمرانی عشق که آنجا یابد راه عارفان و عاشقان منزل به تا میگریزد نیست

 

 

 1از  1صفحه 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 نگارش نام درس: 

 خانم اسدینام دبیر: 

 9398/ 91/91 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح   8:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه 81مدت امتحان: 


