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5آزمونكده    

آزمون
1  

  ماهنوبت امتحان: دي  )2نگارش (امتحان درس: 
او(نيم   ل)سال 

كّل دقيقه80مدت امتحان:   دوممتوسطه ةدهم، دوريازپاية ،هاية رشتهشاخة نظري، 
  نمره  سؤاالت                                                                         رديف

  بازشناسيالف) 
بندمقدمتن زير را بخوانيد و -1 رامشّخص كنيد. (   بندي)مه، بندهاي بدنه، بند جمعطرحاولية آن 

  »زمستان«
  شمار است. هاي بيهاي رنگارنگ و شگفتياند. هر فصل سرشار از داستانهاي كتاب آفرينشها درسفصل    
ا برفبه اين فصل رااند،اما همآيد. اگرچه مردم برخي مناطق تا به حال رنگ برف را نديدهزمستان با سرما و برف مي    
  هاي شگفت طبيعت است.، از آن پديدهباردشناسند. منظرة يك شب سرد زمستاني كه برف ميمي
ـ  زمين تيرة ما سفيد ميبارد،برف كه مي     ام ا بـراي شود. سفيدي، رنگ پاكي و صداقت اسـت، رنـگ صـلح و آرامـش.

شـدنجـاده   هـاي روسـتاها. بـرف نيـز  هـا و راههميشه همراه با آرامش نيست، گاهي همراه با بوران و بهمن است. بسته 
  ها معايب و محاسن خود را دارد.دهچون ديگر پديهم
ي كـهرآور. تكـراشود،اما نـه تكـراري ماللـت  هاي آن تكرار ميو زيبايي است. درسآفرينش سرشار از شگفتيكتاب    

شود.گاه كهنه نميحاصل نظم است و هيچ
  

2  
  

  هاي نوشتارسازهب) 
  حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -2

  »كني؟اگر من بر در سراي تو بميرم، با من چه مي«اي را گفت: خواجهدرويشي،
  ».سپارمپوشانم و به گور ميتو را كفن مي«گفت: 
  »كفن به خاك بسپار!ام، مرا پيراهني بپوشان، وقتي مردم بيامروز كه زنده«گفت: 

مثَل -3   هاي زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد.يكي از 
  رسد.منزل نميبار كج به -
  از اين ستون به آن ستون فرج است. -
  بنويسيد.اين بيتازراسپس برداشت خود ؛بيت زير را بخوانيد -4

وهمت و تـدبير و رأي نيسـت   آن را كه عقل 
  

دار كه كس در سراي نيستهخوش گفت پرد  
    

  
5/1  

  
  
  

5/1  
  
  
1  

  

  پ) آفرينش
  كنيد و در مورد آن متني بنويسيد.هاي زير را انتخابيكي از موضوع -5
  باران -
  يكي از آشنايان و نزديكان خود را توصيف كنيد. -
  تان را شرح دهيد.ترين رويداد زندگيبه ياد ماندني -

11  

  ها و متن توليديهاي سازههاي نگارشي در متنرعايت نشانهت)
  رعايت امالي درست واژگان و عباراتث)

1  
  

2  
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آزمون
6  

خرداد ماهنوبت امتحان:   )2نگارش (امتحان درس: 
  )دومسال(نيم

كّل دوممتوسطية رشتهشاخة نظري،    دقيقه90مدت امتحان:  هها، پاية يازدهم، دورة 
  نمره  سؤاالت                                                                 رديف

  الف) بازشناسي
رامشّخص كنيد.ووگو و طرح گفتبخوانيد، سپس موضوع، دو طرف گفتمتن زير را -1   گو 

  مرد ماهيگير نگاهي به سبد انداخت و گفت:
بهقلّابدفعة پيش هر سه چهار دقيقه يه ماهي مي -   افتاد 

  »پس امروز چي شده؟«دوستش كه امروز همراه او آمده بود، گفت: 
بهقلّابهاش نگاام سر رفت. همهدانم، حوصلهنمي -   هم 
  بذار يه چايي برات بريزم. -
  آره بريز. -

هنگامقّلاب تكاني خورد. لبخندي بـر لبـان مـرد مـاهي   گير نشسـت. به طرف موتورسيكلتش رفت تا چايي بريزد. در اين 
صداينسبتاً بلند گفت:    »چسبه.االن يه چايي داغ مي«سريعقلّاب را كشيد. ماهي بزرگي صيد كرده بود. با 

  
2  

  

  هاي نوشتارسازهب) 
  حكايت زير را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -2

  »دهي؟چرا اين را جو نمي«شخصي را اسب الغري بود. گفتند: 
  »خورد.هر شب، ده من جو مي« گفت: 

  »پس چرا الغر است؟«گفتند: 
  »يك ماهه جواش نزد من به قرض است!« گفت: 

مثَل -3   زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد.يكي از دو 
  توان برداشت.با يك دست دو هندوانه نمي -
  عاقبت جوينده يابنده است. -
  از شعر زير بنويسيد.رابرداشت خود -4

  آسمان تعطيل است
  بادها بيكارند

  يسسابرها خشك و خ
  هق هق گرية خود را خوردند

  
5/1  

  
  
  
  

5/1  
  
  
1  

  پ) آفرينش
  و در مورد آن متني بنويسيد.يكي را انتخاب كنيد ،هاي زيرموضوعاز ميان -5
  متني بنويسيد.» عشق«و» عقل«وگوي بينبر اساس گفت -
  يكي از سفرهاي خود را در قالب سفرنامه بنويسيد. -
  نويسي آزاد)تان را بنويسيد. ( به روش خالصههاي سينمايي مورد عالقهخالصة يكي از فيلم -

  
11  

  ها و متن توليديهاي سازههاي نگارشي در متنرعايت نشانهت)
  رعايت امالي درست واژگان و عباراتث)

1  
  

2  
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كّل   پاية يازدهم    )2نامة آزمون نگارش (پاسخهاية رشتهشاخة نظري، 
طهدورة دوم متوس  

  )1پاسخ آزمون شمارة (
  بازشناسي:الف) 

1- لبندمقدبنداو   )25/0شمار است. (تا ... بي...هايها درساز: فصل- مه: 
  )5/0تا ... طبيعت است. (...آيداز: زمستان با سرما و برف مي- : بند دوم1بند بدنه
  )5/0تا ... خود را دارد. (...بارداز: برف كه مي -: بند سوم2بند بدنه
  )25/0شود. (تا ... كهنه نمي...از: كتاب آفرينش- چهارمبندي: بندبند جمع

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

  )2آزمون شمارة (پاسخ
  الف) بازشناسي:

  )5/0(81شهريور سال12)                          زمان: 5/0مكان: بيمارستان ( -1
  ) 5/0)                   جزييات: توصيف اتاق بيمارستان، توصيف نوزاد (5/0فضا: شور و شوق مادرانه (

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

  )3پاسخ آزمون شمارة (
  الف) بازشناسي:

  )1و ... (رفتاري: آرام و بردبار، شكيبا)                    ويژگي1اندام، الغر و زرد چهره (ويژگي ظاهري: باريك -1

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

  )4پاسخ آزمون شمارة (
  الف) بازشناسي:

  )1زمان و مكان: مردادماه، باغ ( -1
  )1ها، برداشت محصول. (ناپذيري آنشاد و خستگي ةروحيحال و هوا: كار و تالش كشاورزان،

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :آفرينشپ) 
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه
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  )5پاسخ آزمون شمارة (
  الف) بازشناسي:

1- يمتوسميانسال،قد   )                    1ط، پوست چروكيده (ويژگي ظاهري: مردي 
  )1نازك و ... (دل ،اخالقويژگي رفتاري: مهربان، خوش

  نوشتار:هايب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

  )6پاسخ آزمون شمارة (
  الف) بازشناسي:

  ) 5/0وگو: ماهيگير و دوستش () دو طرف گفت5/0: ماهيگيري (موضوع -1
  )1كند. (وگو ميوگو: ماهيگير با دوستش در مورد صيد امروز گفتطرح گفت
  هاي نوشتار:ب) سازه

  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و »نويسيلثَم«و »نگاريحكايت«
  :آفرينشپ) 

  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه
  )7پاسخ آزمون شمارة (

  الف) بازشناسي:
  )5/0مكان: مصر ( -1

  )5/0رساني به شهر (آب ةموضوعكّلي: شيو
  )1گيرند يا زني كه پنج هزار سبو دارد. (نكاتجذّاب و عجيب: سبوهايي كه هر يك سي من آب مي

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود. » شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و» نويسيمثَل«و» نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

  )8پاسخ آزمون شمارة (
  الف) بازشناسي:

مّلتي كه از ديرباز گذرگاه حادثهانديشهآثار ادبي ايران، آيينة -1 يكملّت است. ذاشته و بهها را پشت سر گها و عظمت معنوي 
  امروز رسيده است.

سنايي،عطّار و ... ماندگار و پرمايهآثار انديشه ح را پروازثار رواند. مطالعة اين آورزاني چون فردوسي، ناصرخسرو، بيهقي، 
  )2ازد. (سدهد و ذهن را شكوفا ميمي

  هاي نوشتار:ب) سازه
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود. » شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و» نويسيمثَل«و» نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه
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