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  بسمه تعالی 

  نام دبیر: نام و نام خانوادگی: 

  نام دبیرستان: نام پدر: 

  تعداد سواالت/ صفحات: نام آزمون: نوبت دوم نگارش یازدهم انسانی 

  نمره/ امضای دبیر: دقیقه  67مدت آزمون:  

 بارم سواالت امتحانی ردیف

 2 درسهایآموزهبازشناسیتوانایی الف

. آغاز می شود.مرحله  1  22/0 سازماندهی در سفرنامه افراد با .............

 22/0 در کدام مرحله در سفرنامه صحنه ها در ذهن افراد بازسازی می شوند؟ 2

 22/0 هدف از شیوه خالصه نویسی آزاد چیست؟ 3

گسترش یادداشت کردن موضوعات گوناگون که به ذهن افراد می رسد به کدام یک ازمراحل  4

 محتوا  باز خواهدگشت؟

22/0 

. استفاده می شود.  2  22/0 برای دسته بندی مطالب و برای درک و فهم بهتر از روش ............

 22/0 ص  غ .کندمیمنتقلخوانندهبهرانوشتهموضوعدربارهکلیّاطّالعاتبدنه،بخشدرنویسنده 7

 22/0 .هاستمکان واشیاافراد،هایویژگیدردقّتباموضوعدادنِگسترش................. 6

.  مرحلۀدر 8  22/0 .گیردمیشکلنوشتهمحتوای..............

 نوشتاریهایسازه ب

 

4 

 .دهیدگسترشراآن وکنیدانتخابرایکیسپس .بخوانیدرازیرمثل های 9

 می گردیم. لبانتشنهما وکوزهدرالف( آب  

تنگکفشازبهِرفتن،پایتهی ب(   

 .اوستدرکهتراودبرونهمانکوزهازج(     

 .کندمنزلخرابهدرکالغ رود،پیدرکهد( هر     

2/0 

 کنید.بازنویسیسادهزبانبهراآن وبخوانیدرازیرحکایت 10

آدمیزادتعلقّ خاطرکهچندانپسر،ایرا همی گفت:مریدیکهمربیّپیرانازشنیدمرایکی

 .درگذشتیمالئکهازمقامبهبودی،دهروزیبهاگراستروزیبه

 

2/0 

 .بنویسیدآنازراخوددریافت وبخوانیدرازیرشعر 11

چراغچونکرمکیشب،بهبتابدراغ      وباغدرکهباشیدیدهمگر

روزبهنیاییبیرونکهبودتچه    فروزشبکرمکایگفتش،یکی

دادچهروشناییسرِازجواب             خاکزادکرمککاتشیببین

 .نیمپیداخورشیدپیشولی   نیمصحرابهجزشب وروزمنکه

2/0 

 است؟نادرستامالیینظرازواژهچندزیر،کلمات هگرومیاندر 12

متصیّدیخرد - ودها -مظاهرت ومعونت  -ایمن ومطلق -خاستندستوری  -اسب وابرش

 شدّت وحدّتمبهوت - ومسهور -قوزباالقوز-ولنگاری ومحملی -جل وعزّخداوند -خوش

 پنج( 4 چهار   ( 3  سه   ( 2 دو  ( 1

22/0 
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 وبنویسید.بیابیدزیرجملهدرراورفتاریظاهریویژگی 13

 .تمیز ومرتبنظامیلباس وبرداشته،چروک وسوختهآفتابایقیافهبا ،قدمیانهبودمردی

 وبودنشدهسالشهنوز چهلحتما .بودتراشیدهراریششتازه .بودتراشیدهراریششتازه

دوششرویوارونهراتفنگش .بزندحرفسلیسفارسیکردمیسعیزحمتبهخیلی

 .زدیمقدم میهمباما وبودانداخته

2/0 

 .کنیدکاملراجدول وبخوانیدرازیرمتن 14

اگرکهاستمنظرها چنان وکوشکهابسیار و .درازیبهاستنهادهنیلکناربرمصرشهر

 وشتربهبعضینیل،ازسقّایان آورندهمهشهرآبامابردارند،نیلازریسمانبهآبخواهند،

کهبودچنان وگرفتیآبمنسیهر یککهدمشقیبرنجِازدیدمسبوها و .دوشبهبعضی

بهکهداردسبوآنازهزارپنجکهاستزنیکرد کهحکایتمرایکی .استزرّینپنداشتی

 . سپارندبازدرستسبوبایدبازسپارند،چون ویک درمبهماهیسبو،هر ،می دهدمزد

  مکان

  نکات جذاب یا عجیب

موضوع کلی و لحظات 

 خاص

 

 

22/1 

 چه شیوه ای خالصه شده است.متن زیر را بخوانید ومشخص کنید به  12

بهشروعحکومت بغداد،برانداختن وایرانیمستقلّدولتیکایجادقصدبهلیثیعقوب

به .کندتجدیدرارسوم کهن وکندسروریهاامتهمۀبرخواستمی ]او. [کردفعّالیت

بلکهنواختنمیراگویتازیو شاعرانکردنمیتوجّهیعربیادب وشعربهسبب،همین

زبانعنوانبهدریتاشدباعثاوعالقۀهمین وادبی کندزبان ]را [خودزبانداشتدوست

 .]شود[معمولدریزبانبهشعرسرودن وگردداو تلقّیدرباردرادبی ورسمی

2/0 

متنتولید ج

 

14 

پرورش -2 )نوشتهازمحتوایکلّینماییدادننشانگیرایی، وجذّابیّتآغازی(خوش -1 

سیرموضوع -بامتناسباحساسبیانصمیمی - وسادهبیاننوشته(بیانشیوهیاموضوع

تفکّر وگذاریتاثیر ثیر -مطالببندیجمع(فرجامیخوش -3 )نونگاه وفکر -نوشتهمنطقی

 )امالئیغلطنداشتن(واژگانامالی -2 نگارشیهاینشانهرعایت -4( بودنبرانگیز

 

 

 .بنویسیدانشائیآنبرای وکنیدانتخابرازیرموضوعاتازیکی 17

 ب( سفر به شیراز    ج( توصیف و گسترش شخصیت شهدا د( گفت و گو با دریاصبا  الف( باد

14 
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