
 باسمه تعالی

   انساتیریاضی تجربیرشته:  آموزش متوسطهیازدهم پایه  2نگارش سواالت امتحانی نیمسال اول درس : 

 دقیقه 90 مدت امتحان: صبح 10 ساعت شروع:  12منطقه  – نیک انجامدبیرستان غیر دولتی پسرانه 

 صفحه 3تعداد صفحه :  17/10/97  تاریخ امتحان: نام و نام خانوادگی :

 نمره ) در همین ورقه پاسخ دهید ( سواالت ردیف
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 با توجه به متن پاسخ دهید:

انه مهربان ودست ها به سوی آسمان بلند می شود. نسیم دعای باران را به آسمان می برد.خداوند دعا را می شنود " 

 زیبا را به سویشان روانه می کند.باران 

ه و سرود باران که به گوش می رسد، چترهای رنگارنگ یکی پس از دیگری گشوده می شود. بوی خاک باران خورد

 بوی تازه بلند می شود.

ی مکشاورزان شاد می شوند و کشتزارها جانی دوباره می گیرند.همراه قطره های باران خیر و برکت باریدن 

 روی شهرها پاک می شود.گیرد.دست و 

همه صاحب باران با رقص و پایکوبی از راه می رسد دست آدم ها را می گیرد و آن ها را به دوران کودکی می برد.

 باران را شکر می گویند و با شادی فریاد می زنند : باران مهربان ! هیچ وقت ما را تنها نگذار."

 

 الف( موضوع اصلی نوشته فوق چیست؟

 

 و ترکیبات مرتبط با موضوع اصلی کدام است؟ ب( واژگان

 

 ج( بند مقدمه ، بدنه و جمع بندی را مشخص نمایید.

 

 د( نویسنده در بند چهارم از چه شیوه ای برای پرورش متن استفاده کرده است؟
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 درک و دریافت خود را از شعر زیر در یک بند بنویسید.

 

 سحر دیدم درخت ازغوانی                     کشیده سر به بام خسته جانی                      

 به گوش ارغوان آهسته گفتم                   بهارت خوش که فکر دیگرانی                      
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  نام و نام خانوادگی : ریاضی تجربی انسانیرشته:  2 نگارشسواالت امتحانی نیمسال اول درس : 

3 

 گسترش دهید.را از کوزه همان برون تراود که در اوست"مثل  "
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 پانزده خط ( خلق متن )

 با موضوعات زیر ، خالقیت و مهارت خود را نشان بدهید. به طور مثال می توانید :

 

 الف ( فقط یک موضوع را انتخاب نموده و پانزده خط در مورد آن بنویسید.

 شود. ب( سه موضوع را انتخاب نموده و برای هر کدام پنج خط بنویسید و هر موضوع در پنج خط تمام

 ج( چندین موضوع انتخاب نموده و در پانزده خط آن را به اتمام برسانید.

 د( تمامی موضوعات را انتخاب نموده و یک متن پانزده خطی بنویسید.

 و ( و هر چه که خودتان در نظر دارید ....

 

هید خوا ی. (  را که منویسی و .... این است هر کدام از انواع نوشته ) انشا ، داستان ، گزارش ، خاطره "متن  منظور از "

 ، برگزینید .

 

 لطفا زیبا ، خوانا ، بدون خط خوردگی و غلط امالیی ، بنویسید.

 

 موضوعات :

 

دگی بدون زن -5دنیای متضاد         -4احساس مترسک          -3دنیا از چشم تاریخ        -2صندلی خالی کالس      -1

 تکنولوژی

 

 باران خشک -10       زمان معکوس  -9فانوس روز                   -8زندگی در نئون             -7          عینک سبز        -6

 

تئاتر  -15  اشتباه خوب     -14صورت های جدید        -13برج های سر به زیر       -12زمین بعد از جنگ اتمی       -11

 سایه ها

 

 قحطی بزرگ -20آفتاب نیمه شب         -19ترمز ناگهانی         -18تکنولوژی کهن         -17داستان دو شهر          -16

 

 یالوگ با آینهد -25هدهد هوشیار           -24دلواپس دریا          -23باران ماهی         -22دو فنجان قهوه         -21

 

14 


