نام و نام خانوادگی:

به نام نام بخش نامداران

آزمون درس  :نگارش
تاریخ آزمون :

پایه و رشته :یازدهم

/

زمان پاسخگویی 120 :دقیقه
طراح سؤال:

امتحانات نوبت  :دوم

نمره به عدد.................................... :

نمره به حروف.................................. :

ردیف

امضای دبیر:

سؤاالت

بارم

الف-بازشناسی(2نمره)
1

متن زیر را بخوانید و موضوع و طرح گفتگو را مشخص کنید.

1

نمی شد که همین جور منتظر نشست .این بود که یک روز صبح به اصغر گفتم:
اصغر،یعنی نمی شه رفت باالی این گل دسته ها ؟
گفت:چرا نمی شه؟خیلی خوبم می شه.پس مؤذن چه جوری میره باالی گل دسته ها؟
گفتم:برو بابا تو هم که هیچی سرت نمی شه آخه اون باال کجا وایسه؟وسط هوا؟
گفت« :خوب میشه بشینه دیگه .میترسی اگه وایسه بیفته؟ من که نمیترسم».
گفتم« :تو که هیچی سرت نمیشه .موذن باید جا داشته باشه .عین مال مسجد بابام».
و همان روز عصر بردمش و جای موذن مسجد بابام را نشانش دادم.
گفت« :زکی! این که کاری نداره .یه اتاقک چوقی صاف رو پوشت بونه».
گفتم« :مگر کسی خواسته از این بره باال؟ تو هم آن قدر زکی نگو .به هرچیزی که نمیگن زکی!»
و فردا ظهر که از در مدرسه در میآمدیم ،دو تایی رفتیم سراغ در پلکان بام مسجد و مدتی با قفلش کند و کو کردیم.
2

1

متن زیر رابخوانید و با حفظ زبان نویسنده خالصه کنید.
یک نظام پرورشی موفق هم به فرد در شکوفا کردن استعدادهای ذاتی اش کمک می کند و هم او را به عنوان یک فرد
آگاه از مسائل جهانی و متعهد به ارزش های جامعه ای که به آن وابسته است پرورش می دهد .هدف عمده همه مدارس
پیش از دانشگاه و دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی پرورش دادن این گونه افراد است(سیف،روانشناسی
پرورشی،ص .)79

1

ب-سازه های نوشتار(4نمره)
3

1

حکایت زیر را به زبان ساده بنویسید.
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی .باری این توانگر گفت درویش را که چرا
خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت(خواری) خدمت رهایی یابی که
خردمندان گفتهاند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن.

4

بیت زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید.
سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

5

1
مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

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

2

از کوزه همان برون تراود که در اوست.
عجله کار شیطان است.
پ-آفرینش
6

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.

11

الف-از یکی از سفرهای خود سفرنامه ای بنویسید.
ب-از سحر تا افطار
ج-بخشندگی
رعایت عالیم نگارشی

1

نداشتن غلط امالیی

2

2

