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 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
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 

 بازشناسی:

 .دیرا کامل کن ریو جدول ز دیرا بخوان ریمتن ز_۱

همانقدر گرم، بی ریا  وگسترده. درختان نخل اواسط مرداد بود و هوای داغ جنوب ، مرا به فکر اولین روز دیدارمان می انداخت. 

بلند قامت، خرمای های رسیده آماده سقوط، نسیم کوتاه اما گاه گاه  نخلستان و خاطره تو که تا ابد می ماند،  ماندنم را دلپذیر تر 

 می کرد.

 فضای نوشته زمان و مکان متن
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 ظاهری و باطنی شخصیت داستان را بنویسید.متن زیر را با دقت بخوانید و ویژگی های _۲

تهران را با  یغرب یخود، دروازه ها سپاه شیشاپیفراخ،پ نهیس یخوش تراش و رعنا، سواربرا سب ییبر و بازو اب باال انیم ینوجوان

و  ی، معنجهان کی رزا،یعبّاس م یرایگ و اهیدرشت، س یدر چشم ها گذاشت. یمپشت سر ز،یبه مقصد تبر اریو شور بس جانیه

 موج می زد. یپرور تیمُلک و رع ریروشنِ تدب یها افق و در امتداد نگاه متفکّرش، دیده می شد کشش 

 ..................ویژگی ظاهری:.................................................................................................................

 ...............باطنی:.......................................................................................................................ویژگی 
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 سازه های نوشتاری:

 :یسینو تیحکا(الف

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

را آزاد نخوانده اند؛ مگر سرو را که  کی چیاست و برومند، ه دهیعَزَّ و جَل آفر یدرخت نامور که خدا نیچند  ":دندیرا پرس یمیحک

 "؟چه حکمت است نیندارد. در ا یثمره ا
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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 

 0311 -0011سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2نگارشنام درس: 

 رعنا اسدی نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 



 

 

 

 نمره 21جمع بارم : 

 
از  چیبه عدمِ آن پژمرده شود و سرو را ه یگاهو  دیمعلوم، به وجودِ آن تازه آ یاست که به وقت نّیرا ثمره مع یدرخت هر ":گفت

 "است صفت آزادگان نیخوش است وا یو همه وقت ستین نیا
 

 

 ب( یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 * خورد گاو نادان ز پهلوی خویش.

 * سعیت بود در ترازوی خویش.

 * به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است.
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 پ( درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید.

 از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق/ روز اول طرح این ویرانه ویران ریختند
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 :نشیآفر

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

 ( ۱) ینگارش میعال تیرعا-

 ( ۱ ) درست کلمات یتوجه به امال-

 ( ۱ )در نوشته  یبند کریتوجه به نکات پ-

 ( ۱ ) یخوش آغاز_

 ( ۱ ی )خوش فرجام_

 ( ۹ ): یشنهادیپ موضوعات

 خانه ام ابری است._

 بزرگترین ترس من....._

 نامه عاشقانه به کرونا. _

 

 

 2از 2صفحه ی 
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