
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 انندهخو ذهن در که طوری شود، وصف شدهانتخاب «مکانِ و زمان» آن در که بنویسید متنی و کنید انتخاب را زیر موضوعدو  از یکی

 .دگرد مجسم کاملا 

 آخرین زنگ کلس درس -2                   زمان افطار -1

7 

2 

   (یا تجربة خود یا دیگران را بنویسید. بسازید داستانی آن برایمثلا .) دهید گسترش را آن و کنید انتخاب را زیر لهایثَمَ از یکی

 فرزند خصال خویشتن باش

 بخور تا توانی به بازوی خویش

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است

6 
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 .بنویسید سطر چند در آن از را خود برداشت و بخوانید را زیر شعر

 عاقبت از خامی خود سوخته            رهروی کبک نیاموخته

 کرد فرامش ره و رفتار خویش          ماند غرامت زده از کار خویش

4 
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 .کنید بازنویسی ساده زبان به  را آن و بخوانید را زیر حکایت

اند مگر سرو را که که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخواندهچندین درخت نامور » :حکیمی را پرسیدند

هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به » :گفت «ین چه حکمت است؟ا ای ندارد. درثمره

 «.ن است صفت آزادگانست و ایا عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش

 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد                      به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی

 ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد                      گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

3 

 سعیدی نیا                       موفق باشید 

 1از  1صفحه ی 

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

 و تجربی ریاضییازدهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   3 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1981 -89سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 0نگارش نام درس: 

 نیاسعیدی آقای  نام دبیر:

 23/1398 /19 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 28:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 92مدت امتحان : 


