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 نمره( 2: ) بازشناسی(الف  
 ؟را مشخص کنیدنوشته مکان و  زمان،  دو طرف گفت و گو،  موضوعخوانید سپس متن زیر را ب

چهار مسافر جدید وارد مسافرخانه شده بودند. کوزت فکر می کردکه شب فرارسیده است و باید فورا کوزه ها و )) 

 تنگ های مسافران تازه وارد را پر کند.

 «0ب ببردختر برو برای اسب آ: »زن تناردیه گفت 

 « 0ب نداریمخانم آ: » با صدای ضعیفی گفت  کوزت

 «0خیلی خوب برو اب بیاور: » راه را به وی نشان داد و گفت،زن تناردیه در کوچه را گشود 

این سطل از خودش  .برداشت  ؛ک سطل خالی را که در کنار بخاری بودسرش را پایین انداخت و پیش رفت ، ی تکوز

 ((راه نبود،........... رفت ، تاریکی غلیظ تر می شد. هیچ کس درکوزت هر چه پیش تر می 0بزرگتر بود
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 : متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده ان را خالصه کنید 2

گروهی از تاریخ نویسان معتقدند ، زرتشت پیامبر ایرانی ، اولین شاعر بوده است اگر چه اطالعات دقیقی از تاریخ )) 

نیست اما برخی از تاریخ نویسان می گویند او هزار سال پیش از تولد مسیح به دنیا آمده تولد زرتشت در دست 

 است ، یعنی حدود سه هزار سال پیش.

عده ای هم اعتقاد دارند بهرام گور ، پادشاه ساسانی ، اولین شعر فارسی را در گفت و گویی عاشقانه با همسرش 

 ((ن شعر فارسی ثبت شده به دوره بعد از اسالم برمی گردد.بعضی نیز معتقدند اولیدالرام ، سروده است. 
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 نمره (4ب ( سازه های نوشتاری : ) 
 و برداشت خود را در مورد یکی از آن ها بنویسید : بخوانید اشعار زیر را

 کسی نیک بیند به هر دو سرای                           که نیکی رساند به خلق خدای الف (

 ( مهمان سراست خانه دنیا که اندرو                        یک روز این بیاید و یک روز او رودب 
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 مثل های زیر را بخوانید ، سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. 4

 الف ( جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن .

 ب ( باد آورده را باد می برد.
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 بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید :حکایت زیر را  5

با دوست در میان منه ، چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی به دشمن )) هر آن سری که داری 

 که باشد که به وقتی دوست شود . (مرسان 
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 نمره ( 14) پ ( آفرینش ادبی : 
 مورد آن متنی بنویسید . یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و در

 «موج و ساحل » الف ( گفت و گو بین : 

 ب ( بهترین سفر من )سفرنامه(

 از کتاب فارسی یازدهم (.) پ ( خالصه داستان نبرد حضرت علی)ع( و عمروبن عبدود را بنویسید

 

 نمره ( 1) خوش فرجامی و جمع بندی :  –نمره (  9) پرورش موضوع یا شیوه ی بیان :  -نمره ( 1)خوش آغازی:  

 نمره ( 1) امالی واژگان :  -نمره ( 2) رعایت نشانه های نگارشی : 
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