باسمه تعالی
سؤاالت امتحان درس  :نگارش 2
نام و نام خانوادگی :

رشته :

ساعت شروع :

پایه یازدهم آموزش متوسطه

ردیف

تاریخ امتحان :

مدت امتحان  70 :دقیقه
تعداد صفحه 4 :

نمره

سؤاالت
الف) بازشناسی ( 4نمره)

1

عنصر زمان  ،مکان و حال و هوا را در نوشته زیر مشخص کنید.

1/5

«خیمههای سوزان  ،شعلههایی که تا آسمان باال رفتهاند  ،اسیری دست بسته  ،جالدی خنجر به دست  ،نگاهی
مطمئن و قلبی آرام  ،چشمهای وحشی و قلبی بیرحم ! به تقویم که باشد این حادثه در  11مرداد  1931جایی
روی خاک سوریه  ...اما به دلمان باشد این حادثه انگار تکه جدا افتاده از زمان است.
حاال کسی نمانده که ماجرای سربریده شهید مدافع حرم محسن حججی را نشنیده باشد .حاال همه جا پر است از
قصه و رشادت جوانی دهه هفتادی که ایمان و عشق  ،روئین تنش کرده .شهیدی که ثابت کرد  ،جوانهای
امروزی اگر از جوانهای دفاع مقدس بیشتر نباشند  ،کمتر هم نیستند.
زمان
مکان
حال و هوا
2

0/5

«  ».......................ساختار بیرونی اثر را شکل میدهد.
ب) سازههای نوشتاری ( 2نمره)

9

یکی از دو مثل زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.
الف) عجله کار شیطان است

4

1
ب) بار کج به منزل نمیرسد

حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.
«یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت « :ای پسر  ،چندان که تعلّق خاطر آدمیزاد به روزی
است ،اگر به روزی ده بودی  ،به مقام از مالئکه درگذشتی»

1

ردیف

5

ادامهی سؤاالت
ابیات زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید.
الف) «چون نداری ناخن درنده  ،تیز

نمره

2

با ددان آن بِه که کم گیری ستیز

هر که با پوالد بازو پنجه کرد

ساعد مسکین خود را رنجه کرد

باش تا دستش ببندد روزگار

پس به کام دوستان  ،مغزش برآر»

پ) آفرینش ( 11نمره)
1

یکی از موضوعهای زیر را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.
الف) سفر به ...

ب) گفت و گوی تبر و درخت

پ) همکالسیام

ت) ماه اردیبهشت

11

ت) رعایت نشانههای نگارشی در متن سازهها و متن تولیدی

1

ث) رعایت امالی درست واژگان و عبارات

2

