محل مهر يا امضاء مدير

جمهوري اسالمي ايران
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

سؤال -پاسخنامه
شماره صندلي (ش داوطلب):

اداره آموزش و پرورش منطقه  17تهران
نام واحد آموزشي :دبیرستان هیات امنايي سلمان فارسي

نام و نام خانوادگي:
نام درس:

نگارش 2

(نمره) عدد:

نوبت امتحاني :دی

پايه :يازدهم
نام دبير:

رشته:
سال تحصيلي1399-1400 :

حروف:
ساعت امتحان:
وقت امتحان :

صبح
80

دقيقه

تاريخ امتحان:

ب

 -1بیت زیر را بخوانید و درک ودریافت خود را از آن بنویسید(5سطر)

ار
م

2

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصدبس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

 -2حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آموخته های خود حدود چهار سطر حکایت گردانی کنید
گویند:عابدی ده کیلو غذا خورد و تا سحر ختم قران کرد و نماز خواند صاحبدلی بشنید گفت :اگر نصف نان می خورد و
می خوابید مقامش نزد خدا برتر بود

ادامه سواالت صفحه بعد
صفحه .....1..... :از .....3. ..

2

دنباله سؤال و پاسخنامه درس:

نگارش 2

رشته:

 -3یکی از مثل های زیر را به دلخواه انتخاب کنید و متنی به عنوان مثل نویسی ارایه دهید
الف) آدم ترسو هزار بار می میرد ب)آتش زیر خاکستر پ) به زخم نمک پاشیدن

 -4داستان زیر را کامل کنید
تحمل نداشتم................................................................................................................................
تنها را به نظرم............................................................................................................................

چشم..........................................................................................................................................

..........................................................اندازه ی.........................................................................
..........................آدمی.............................................................................................................

..............................................................................خنده ام گرفت..............................................................

.................................... .................................................... ....................................................
نمون برگ هماهنگ استاني (شماره)2

صفحه ......... :از .........

ادامه سواالت صفحه بعد
صفحه .....2...... :از ........3

ب
ار
م

2

3

دنباله سؤال و پاسخنامه درس:

نگارش2

رشته:

 -5با توجه به همه آموخته های خود وبا هر روش که توانایی بیشتری دارید یکی از موضوعات زیر را انتخاب
کنید و متن کاملی را درباره آن بنویسید
(رعایت امالی صحیح وقواعد نگارشی و خط خوانا شایسته متن است)
پ)بی عدالتی
ب)آرزو
الف) خواب

نمون برگ هماهنگ استاني (شماره)2

صفحه ......... :از .........

موفق باشید

ب
ار
م

11

