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   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 4/67/6476: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 کیانی -آقایان مسلمی فر نام دبیر:  2نگارش  درس: 6476-6472سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  2و  6صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره(2الف( باز شناسی )
 6 (مورد4متن زیر را بخوانید وویژگی های ظاهری و رفتاری)باطنی( قهرمان داستان را بنویسید ) -6

است که مردان  یمآبتعلیمی)عصا( و کراوات یک چیز فرنگیمثل هم کردم عینک تا آن روز که کالس هشتم بودم خیال می

ت دراز چشمم سو نداش م همیشه دراز بود. در برابر این قدّقد بنده نسبت به سنّ ،گذارند. در مدرسهمتمدن برای قشنگی به چشم می

 ها به طرفِی کالسده در همهارادیدم بیسو است، چون تابلوسیاه را نمیدید. بی آن که بدانم چشمم ضعیف و کمو درست نمی

. گذاشتای میهایش را در بقچهی ما آمد. او کتابروزی یکی از مهمانان ما که پیرزنی دهاتی بود به خانه رفتم.ل میاوّ ردیفِ نیمکتِ

عینکش را از جعبه  ،جنسیم ریختم و بعد برای مسخره و از روی بده هایش را بهاش و کتاببقچه رفتم سرِ ،روزی که پیرزن نبود

یک روز پاییزی بود. من تا آن روز  بعدازظهرِ دنیا برایم تغییر کرد. ؛ آن لحظه،کنم درآوردم و به چشم گذاشتم. آه هرگز فراموش نمی

 خوشحال بودم. .دیدمریخته چیزی نمیدرهم گِها جز انبوهی براز درخت

 .............................................................................................................................................................................    های ظاهری :ویژگی 

 ...........................................................................................................................................................................    هایِ رفتاری :ویژگی 

 6 .)فضا( و جزئیات نوشته را مشخص کنید حال و هوا ،مکان  ،متن زیر را بخوانید سپس زمان  -2

 در آن سوی زمان و مکان بودند. کردند.زندگی می« سربند»های البرز، نزدیک الهیجان ، در دهی به نام کسانی که دردل کوه

با صدها بارو آن را  ،خیزهای رنگها در آن دژ خرّم طبیعی که کوهورش مغوالن بود ، ولی برای آنی دارِخوارزمشاهیان و گیرو اواخرِ

کردند. یزمان را لمس نم تغییراتِ ها خبردار نشدند وها از یورش مغولتفاوتی در کار نبود . آن ،ساختاز شهر بزرگ ری جدا می

 همیشه دنیا همان دنیایی بود که بود.

  مکان:  زمان: 

 جزئیات:  حال و هوا:  

 

 نمره(4) ب( سازه های نوشتار
 6 .کایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بنویسد ح -3

 گفت : .کنباج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت دعای خیری بر من حجّ .الدّعوه در بغداد پدید آمدرویشی مستجابد

 ن را.نارا و جمله مسلما ست توا ؟ گفت: دعای خیرخدای این چه دعاست از بهرِ: گفت  !خدایا جانش بستان

 ؟ت آزار / گرم تا کی بماند این بازارــیردسز ای زبردستِ

 که مردم آزاری                          )گلستان سعدی(؛ داری / مردنت به به چه کار آیدت جهان

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 5/6 .زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید هایِمَثَلیکی از  -4

 .هروقت از آب بگیری تازه است راپ(ماهی  ؟الف( خفته را خفته کی کند بیدار 

 .ت( مرغ همسایه غاز است .در ترازوی خویش ب( که سعیت بوَد 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................ 
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 5/6 .درک و دریافت خود را از ابیات زیر بنویسید -5

 دد هوشیارنبن ،س بگردید و بگردد روزگار / دل به دنیا دربالف(  

 ب( ای آن که به اقبال تو در عالم نیست / گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست 

 پ( همچو اَنعام تا کی از خور و خواب / نوبت فاتحه است و االنِعام 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

 نمره(14پ( تولید متن )
 ی آن بنویسید. یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و درباره 
 نمره( 1:  پایانی اثرگذارو و آغاز  ؛های نگارشیرعایت نشانه نمره / 2 : )نداشتن غلط امالیی 

 بارانی روزِ -2 یک شب ستاره باران-6 

 ....... خدایا -4 صداقت و راستی -3 

 ............ کاش می شد -5 
 پیروزی و توانمندی شما را از خداوند منّان خواستارم   

  



 

 بارم

 2نگارش امتحان درس :
  

 

 

Page 

| 3 

 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  



 

 بارم

 2نگارش امتحان درس :
  

 

 

Page 

| 4 

 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 


