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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                  االتؤس

بارم
 

۱ 

 اشکال سفرنامۀ زیر در چیست؟

ها ها شور و شوق فراوانی داشتند تا از آثار تاریخی این شهر دیدن کنند. آقای ناظم ابتدا بچهبه اصفهان رسیدیم. بچه»

 « را به صف کرد و سپس هر صف را به سوی اردوگاه رهنمون ساخت. کالس ما، آخرین صف بود...

۵/۰ 

۲ 

 خالصه کنید.متن زیر را با حفظ زبان نویسنده 

 در شکست یا قبولی و زانعزی از یکی مرگ بیماری، مانند مواردیاست.  زندگی در تغییر با روشدنروبه روانی فشار

 زندگی در تعادل خوردنِ هم به باعث تغییری چنین. است زندگی در تغییر ایجاد آن و دارند مشترک ویژگی یک کنکور،

 عبارتفشار روانی : »توان گفتمی بنابراین ؛کرد تالش بیشتر جدیدط شرای با شدن سازگار برای است الزم و شودمی

 نگام. هاست محیط با شخص ارتباط نوع از روانی فشار« ی.زندگ جدید شرایط با سازگارشدن دوباره برای نیاز از است

؛ بیندمی خطر در را خود سالمتی و کندمی ارزیابیخود  توانایی از فراتر را موقعیت یک یا رویداد یک شخص روانی، فشار

 هایامدپی روانی فشار. شویدمی روانی فشار احساس دچار کنید،می ارزیابی سخت راامتحان  سؤاالت شما وقتیمثالً 

 علوم انسانی(، پایۀ یازدهم، رشتۀ ادبیات و شناسیروان). ستآنها از یکی تمرکز دادن دست از که دارد ناخوشایندی
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۵/۱ 

۳ 

 یکی از دو مثل زیر را انتخاب کنید و با افزودن شاخ و برگ به اصل مثل، آن را گسترش دهید.

 * پیاده شو با هم بریم!                           شدنی نیست.  * آبِ ریخته جمع
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۱ 

  ۳از  ۱ صفحۀ 

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

  ................................. و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلب شمارۀ

 صفحه ۳ سؤال: صفحۀتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ۀادار

 تهران ۲آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ۀادار

                                                                                            
  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 ۲نگارش  نام درس:

 آقای فضلی  :نام دبیر

 ۱۳۳۱/  ۳/ ۶: امتحان تاریخ

 / عصرصبح   ۸  :ساعت امتحان

 دقیقه ۱۷ : امتحانمدت 



۴ 

 حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده با افزودن شاخ و برگ، بازنویسی کنید.

او بازارگانی بود که شهد و روغن فروختی، و هر روز بامداد قدری از بضاعت خویش برای  مردی بود و در جوارِپارسا

به آویخت. ی و در طرفی از خانه میکردکار بردی و باقی در سبویی میه ن بآ چیزی ازپارسا قوت او بفرستادی. 

م بتوانم فروخت، رَه دِدَه اگر این شهد و روغن ب» نگریست. اندیشید کهن میآ هستگی سبوی پر شد. یک روزی درآ

اب باشد، اسب گرمیپشتها سازم و مرا بدان هماهی پنج بزایند و از نتایج ایشان رم خرم، هربن پنج سرگوسپند آ از

درآموزم، چون شک پسری آید، نام نیکوش نهم و علم و ادب بیردانم و زنی از خاندان بخواهم؛ خویش ساخته گ

که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت  شد چنان قوی این فکر «نماید بدین عصا ادب فرمایم. سرکشیاگر  ود،بزرگ ش

 )کلیله و دمنه، نصراهلل منشی( !روی او فرو دویده بر سبوی زد، درحال بشکست و شهد و روغن تمام ب
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۵/۱ 

۵ 

 بنویسید، سپس نظر خود را دربارۀ موضوع شعر بیان کنید.ابتدا درک و دریافت خود را از شعر زیر 

 زنمشب حرف می و از نهایتِ/  تاریکی من از نهایتِ/  زنمشب حرف می از نهایتِمن 

 برای من ای مهربان/  من آمدی ۀاگر به خان

 )فروغ فرخزاد( خوشبخت بنگرم ۀبه ازدحام کوچ/  و یک دریچه که از آن/  چراغ بیاور
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۵/۱ 

۶ 

س نوینویس دربارۀ آن انشایی بنویسید و سپس در اینجا پاکموضوع زیر را انتخاب کنید، ابتدا در چرک دویکی از 

  نویس را به همراه برگه تحویل دهید.در انتها چرک کنید.

 ای خیالی * سفرنامه                                                 وگو میان دو پدیده* گفت

۱۴ 

  ۳از  ۲ صفحۀ 
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 ۳از  ۳ صفحۀ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زمان ندارد. ۱

۲ 

فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره »فشار روانی روبه رو شدن با تغییر در زندگی است. پس می توان گفت: 

هنگام فشار روانی، شخص یک رویداد یا یک موقعیت را فراتر از توانایی خود « جدید زندگی.سازگارشدن با شرایط 

ارزیابی می کند و سالمتی خود را در خطر می بیند. فشار روانی پیامدهای ناخوشایندی دارند که از دست دادن تمرکز 

 یکی از آنهاست.

 درک درست مثل و گسترش مناسب ۳

 رش مناسبدرک درست حکایت و گست ۴

 درک درست شعر و بیان نظر خود دانش آموز ۵

۶ 

 خوش آغازی )جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوی نوشته(

فکر و  -سیر منطقی نوشته -بیان احساس متناسب با موضوع -پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته )بیان ساده و صمیمی

 نگاه نو(

 تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن( -خوش فرجامی )جمع بندی مطالب

 رعایت نشانه های نگارشی

 امالی واژگان )نداشتن غلط امالیی(

 امضاء:    آقای فضلی نام و نام خانوادگی مصحح :  02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۲ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-99سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 0نگارش نام درس: 

 آقای فضلی نام دبير:

    6۳/99/ 66: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 95 مدت امتحان:


