


 باسمه تعالي

 مهر آموزشگاه نمره  

  رشته: یازدهم پايه: نگارش درس: دوم نوبت: امتحانسواالت 
 

 
 دقيقه  98مدت امتحان:    تاريخ آزمون: یکتعداد صفحه:  

 نام دبير دليشماره صن كالس خانوادگي نام نام

     
 

  سؤاالت 
 

 الف ( باز شناسی
 

  (2متن زير را بخوانيد ،سپس موضوع ،دو طرف گفت و گوو طرح گفت و گو را مشخص كنيد .) -1

 مرد ماهيگير نگاهي به سبد انداخت و گفت :

 دفعه پيش هر سه چهار دقيقه يه ماهي مي افتاد به قالب -

 ه بود ، گفت : ))پس امروز چي شده ؟ (( دوستش كه امروز همراه او آمد

 حوصله ام سر رفت .همه اش نگاهم به قالبه  نمي دانم ،-

 بذار يه چايي برات بريزم -

 آره بريز -

 به طرف موتور سيکلتش رفت تا چايي بريزد در اين هنگام قالب تکاني خورد .لبخندی بر لبان مرد ماهيگير نشست .

  رگي صيد كرده بود با صدای نسبتا بلند گفت : )) االن يه چايي داغ مي چسبه ((سريع قالب  را كشيد .ماهي بز

 

 ب ( سازه های نوشتار

  (5/1حکايت زير را بخوانيد  و آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد . )  -2

خواند ؛صاحبدلي بشنيد ؛گفت :اگر نصف نان مي خورد ومي  ))گويند كه  عابدی ، ده كيلو غذا خورد و تا سحر ؛ ختم قرآن در نماز

 خوابيد؛مقامش نزد خدا برتر بود .

 (5/1يکي از مثل های زير را بخوانيد و آن را گسترش دهيد .) -3

 الف ( عجله ،كار شيطان است                                ب ( آب ريخته جمع شدني نيست 

 عاقبت جويند يابنده است  ت (                            هيچ ارزوني بي علت نيست   پ (

  (1بيت زير را بخوانيد و درک و دريافت خود را حداقل در حدود چهار سطر بنويسيد .) -4

 زكوی يار مي آيد نسيم باد نوروزی                      از اين با ار مدد خواهي ،چراغ دل بر افروزی

 

 آفرینش پ (

 (11وضوع  های زير يکي را انتخا ب كنيد و درباره آن متني بنويسيد.)از ميان م-5

 الف ( باغ و باران ) به صورت گفت و گو (

 ب ( يکي از سفرهای خود را در قالب سفرنامه بنويسيد .

 به روش خالصه نويسي آزاد ( پ ( خالصه داستان خير و شررا بنويسيد )

 هنجار های نگارشي  ت (

 با توجه به پاسخ شما در بخش سوم و چهارم لحاظ مي شود . اين بخش از سوال را پاسخ ندهيد .نمره اين بخش ، دانش آموز عزيز-6

  (2امالی واژگان  ) نداشتن غلط های اماليي  ( )  (        ب (1الف ( رعايت هنجار و نشانه های نگارشي ) 

 

  جمع نمره « موفق باشيد » 
 


