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 : نام آموزشگاه

   0 :تعداد صفحه         6: تعداد سؤال دوم طۀمتوسّ                        رشته:      یازدهم پايه:

 بارم                                                                        شرح سؤاالت                                                                                                                 رديف 

   

 نمره( 2الف( بازشناسی )  

 .  شده را بنویسیدن زیر را بخوانید و موارد خواستهمت -1
اشد و بعد از ای ديدم که گفتند هر سال چون نيمۀ شعبان بگذرد آب جاری شود از آن جا و سه روز روان بدر کوه چشمه»

اندد آن  ها ساختهوند و تقرّب جويند و عمارت و حوضتا سال ديگر. مردم بسيار آن جا به زيارت ر سه روز يک قطره نيايد

نمدود از  صدحرا سدديد مدي    چون از آن جا گذشتيم به صحرايي رسيديم که همه نرگس بود شکفته چنان که تمامدت   .جا

    «ها.بسياری نرگس

 (نمره 5/1اب: )ت جذّنکا -ب                                 مره(ن 5/1) :يموضوع کلّ -الف

 .ص نماییدو را مشخّگوخوانید سپس موضوع و دو طرف گفتمتن زیر را ب -2

ای »شمع پاسدخ داد:  « کني؟گريه ميدر سوز و گدازی و سوختن، تو چرا  من عاشقم و سزاوارِ»شبي پروانه به شمع گفت: 

، اينچندين  اندد شيرينم، عسل، جدا کدرده  از يارِ . از زماني که مرادارم به نام عسلشيريني ، من نيز يار عاشق بيچارۀ من

ام تدا سدراپای   گريزی امّا من ايستادهت ميرَپَ سوزی و با سوختنِکامل نمي ،اه  عشقتو در رسوزم. آتش بر سر دارم و مي

 «بسوزد.برای معشوق  وجودم

 نمره( 5/1گو: )وطرفين گفت -ب                         نمره(  5/1گو: )وگفتموضوع  -الف

 نمره( 4های نوشتاری )ب( سازه

 نمره(  1. )آفرینی نماییدبازگسترش دهید و و آن را کنید را انتخاب های زیر یکی از مثل -3

 .يک گ لِ دوست بدتر از هزار سنگ  دشمن -ب                                    .بردبادآورده را باد مي -الف

 نمره( 2. )زیر بنویسیدخود را از بیت برداشت و دریافت  -4

 «فروغِ دروغ آوَرَد کاستي               هر آنجا که روشن بُوَد راستي                »

 (1حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. ) -5

 «بابا در اينجدا چيسدت؟  »راه ايستاده بودند. پسر از پدر پرسيد که  بردند. درويشي با پسر بر سرِاهي ميای را بر رجنازه

نه هيزم، نه آتدش،  د و نه پوشيدني، نه نان و به جايي که نه خوردني باش»گفت:  «برند؟ش مييکجا»گفت:  «آدمي.»گفت: 

 «؟شبرندخانۀ ما مي ر بهمگ !بابا»پسر گفت:  «نه زر، نه سيم، نه بوريا، نه گليم.

   (نمره 0فرجامي: )خوش، (نمره 1پرورش موضوع: )، (نمره 0آغازی: خوش): نمره( 11ج( آفرینش )

 و دربارۀ آن متنی بنویسید.های زیر را انتخاب کنید یکی از موضوع -6

 بنويسيد.غم و شادی متني گوی بين وبر اساس گفت -الف

   بنويسيد.با رعايت مراحل نوشتن  ،ربارۀ سفر به روستا يا شهر روياهايتاند ،در قالب سفرنامهرا متني  -ب

  نويسي به روش آزاد()خالصهايد؛ بنويسيد. هايي را که خواندهرمانهای سينمايي و يا فيلمها، کتابالصۀ يکي از خ -ج

 نمره( 3د( رعایت: )

 (  نمره 0)های نگارشي رعايت نشانه -الف

                                    (                                                                                                                            نمره 2)ها ن و عبارتواژگانويسي درست -ب

  

 21                          جمع نمره                                                                                                               «سربلندی از آنِ شما عزيزان است.»  

 


