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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 ظهر 10:55 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه50   زمان امتحان:   تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 55/15/1911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 کیانی راد  آقای نام دبیر:  2 نگارش درس: 1911-1055سال تحصیلی  یازدهم پایه : 9و  2و  1 صابرینکالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 الف( بازشناسی
 2 هوای نوشته را مشخص کنید. حال و) فضا ( متن زیر را بخوانید سپس عناصر زمان و مکان و -1

صبحگاهی روحیه ی کشاورزان را صبح زود، همراه با اولین اشعه ی خورشید بر می خیزند. نسیم خنک 

ساعت های کار می شوند. ن ها ساعت ها مشغول آآن ها با شادی و خرمی راهی باغ می شوند. تازه می کند.

به ظهر نزدیک تر می شوند ، هوا گرم تر می شود.  اولیه ی روز هوا خنک تر است و کشاورزان پر انرژی هر چه

ه است . گویا از آسمان آتش می بارد. با این همه کشاورزان باز هم با تابش خورشید مرداد ماه رمق همه را گرفت

هیچ چیز نمی تواند مانع کار آن ها شود.در انتهای روز، وقتی سبدهای خرما را  روحیه و پر انرژی کار می کنند.

 حمل می کنند ، همانند اول وقت خوش و خندان و خرم هستند.

 حال و هوا )فضا( مکان:  زمان : 

  ب(سازه های نوشتار
 0/1  حکایت زیر را به زبان ساده باز نویسی کنید. -2

فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می نوشت . شخص پهلوی او نشسته بود و به گوشه ی 

اگر در پهلوی من دزدی ننشسته بودی و نوشته ی مرا :»چشم نوشته اورا می خواند. بر وی دشوار آمد، بنوشت 

ای » گفت :  .«واهلل من نامه تورا نمی خواندم »آن شخص گفت: « اسرار خود بنوشتمی! خواندی ، همه ینمی 

 «نادان! پس از کجا دانستی یاد تو در نامه هست؟!

 0/1 .یکی از مَثَل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید -9

 ـ اگر الالیی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره؟ 

 شود یا بی نمک ـ آشپز که دوتا شد آش یا شور می  

 1 درک و دریافت خود را از شعر زیر بنویسید. -0

 غنچه با دل گرفته گفت : 

 زندگی لب زخنده بستن است 

 گوشه ای درون خود نشستن است  

 گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است /با زبان سبز راز گفتن است. 

 پ( آفرینش موضوع
 11 موضوعات زیر را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.ـ یکی از 0

 الف( کتاب

 ب( یکی از ورزشکاران یا هنرمندان مورد عالقه تان را توصیف کنید)شخصیت پردازی(

 پ( یکی از آداب و رسوم محل زندگی تان را شرح دهید.
 

 1 ت(رعایت نشانه های نگارشی و نداشتن خطاهای نگارشی در متن تولیدی

 2  و عباراتث( رعایت امالی درست واژگان 

  راد کیانی – پیروز و سربلند باشید 


