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بارم سؤاالت
 

 ( بازشناسی  الف 1

 ( بند جمع بندی ،یه آن را مشخص سازید. )بند مقدمه، بند های بدنهمتن زیر را بخوانید و طرح اول

 « زمستان» 

 . شمار استهای بیرنگارنگ و شگفتیهای اند . هر فصل سرشار از داستانهای کتاب آفرینشها درسفصل

همه این فصل را با برف ، اما اندل رنگ برف را ندیدهمردم برخی مناطق تا به حا. اگرچه آیدزمستان با سرما و برف می

شود، سفیدی،  رنگ پاکی و ی ما سفید می، زمین تیرهباردکه برف مییک شب سرد زمستانی شناسند. منظره می

ته . بسن و بهمن استگاهی همراه با بورا .برای همیشه همراه با آرامش نیست ، اما، رنگ صلح و آرامشصداقت است

 . ها معایب و محاسن خود را  داردهای روستاها ، برف نیز هم چون دیگر پدیدهها و راهشدن جاده

آور. تکراری که ، اما نه تکراری ماللتشودهای آن تکرار  میکتاب آفرینش سرشار از شگفتی و زیبایی است. درس

 .شودگاه کهنه نمیحاصل نظم است و هیچ
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 ( سازه های نوشتارب  2

 .ایت زیر را به زبان ساده بنویسیدحک

پوشانم و به ن میتو را کف» گفت: «  کنی ؟اگر من بر در سرای تو بمیرم، با من چه می» ای را گفت: درویشی خواجه

 « کفن به خاک بسپار!ام ، مرا پیراهنی بپوشان، وقتی مردم بیامروز که من زنده» گفت : .«  سپارم گور می
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 . انتخاب کنید و آن را گسترش دهید های زیر رایکی از مَثَل 3

 . رسدبار کج به منزل نمی   -

 . از این ستون به آن ستون فرج است  -
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 . تدبیر خود را از این بیت بنویسید ؛ سپسبیت زیر را بخوانید 4

 آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست                  خوش گفت پرده دارد که کس در سرای نیست 

1 

 پ ( آفرینش   5

 یکی از موضوعات زیررا انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسد . 

 ( باران الف      

 (  یکی از شخصیت های مد نظر  خود را توصیف کنید . ) پدر ، مادر ، معلم و......... ( ب

 ( به یاد ماندنی ترین رویداد های زندگی تان را شرح دهید پ

 (  1( رعایت نشانه های نگارشی در متن سازه ها و متن تولیدی  ) ت

 (  2( رعایت درست امالی واژگان در متن  ) ث
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 1از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 مقطع و رشته: یازدهم ریاضی و تجربی

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 0نگارش نام درس: 

 نورانی  محمد نام دبیر:

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه02مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 /. (  25از : فصل ها درس های .... تا ..... بی شمار است  . )  -بند مقدمه : بند اول   1

 /. ( 5از : زمستان با سرما و برف می آید ... تا ..... طبیعت است . )  –: بند دوم 1بند بدنه  

 /. ( 5از : برف که می بارد .... تا ....خود را دارد . )  -: بند سوم   2بند بدنه 

 /. ( 25از : کتاب آفرینش .. تا .. . کهنه نمی شود . )  –جمع بندی  : بند چهارم بند 

 بر اساس درک و دریافت ارزیابی شود .« شعر گردانی » بر اساس بازنویسی و « مثل نویسی »  و« حکایت نگاری ( » ب 2

گفت : «  تو را کفن می پوشانم و به گور می سپارم . »  گفت : «  اگر من بر در سرای تو بمیرم ، با من چه می کنی ؟» درویشی خواجه ای را گفت : 

 « امروز که من زنده ام ، مرا پیراهنی بپوشان ، وقتی مردم بی کفن به خاک بسپار ! » 

 « ن در هنگامی که به کمک ما نیاز دارند نه در زمانی که کار از کار گذشته باشد . داستان فوق تاکید دارد بر توجه به اطرافیا» 

ر نهایت به فرجام آورند دکسانی که از راه نا مشروع و خالف عرف مال و ثروتی را به دست می»عاقبت نداشتن راه کج ( الف 3

 ( نخواهند رسید.

 ( دعوت به امید واری و توکل داشتن به خداوند . ب

 انسان هایی که از خرد و دانش و تدبیر و اندیشه عاری هستند بود و نبودن آن ها هیچ فرقی ندارد .  4

 .شده در پایان هر درس سنجیده شود های مطرحمتن تولیدی بر اساس سنجه 5

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح: محمد نورانی  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 2نگارش نام درس: 

 محمد نورانینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 
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