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 اداره آموزش و پرورش 
 نام و نام خانو.ادگي :

 نام پدر:
 نام آموزشگاه :

 

   تعداد صفحه :

  سواالت امتحان درس:
 2نگارش 

  : مدت امتحان  ساعت شروع  :  ادبیات و علوم انسانی :رشته
 دقیقه06

 تاریخ امتحان:   نوبت دوم سال تحصیلی نوبت امتحاني : یازدهمپایه :

 

 تعداد سواالت:

 نام و نام خانوادگي مصحح :                         امضاء نمره با حروف: نمره با عدد: 

 التؤاــــــــــس رديف

 (مرهن6)نوشتار های سازه(الف

 (1.)کنید زيررابازنويسی حکايت-1

 به وقتی. دزديدند راازاو بازاربرد،اماآن به بازارببردوبفروشدپسرپیراهن به دادکه پسرش رابه دزديدوآن پیراهنی دزدی»

 .« بوديد شماخريده که قیمت همان به:  پسرگفت ؟ فروختی قیمت چه به پیراهن:پدرپرسید برگشت، خانه

 
 
 
 

 (2.)دهید راگسترش وآن کنید زيرراانتخاب یها ازمثل يکی -2

 عجله کار شیطان است (3    بار کج به منزل نمی رسد(2     گرديم می لبان وماتشنه درکوزه آب(  1

 
 
 
 
 

 (1)بنويسید بیت خودراازاين برداشت -3

 برافروزیزکوی يار می آيد نسیم باد نوروزی                        ازين باد ار مدد خواهی چراغ دل 

 
 
 

 نمره2. حکايت زير را بازگردانی نمايید 4

 )کفش( موزۀ اين » :گفت زاغ با طاووس .را ديدند يکديگر هنر و عیب و رسیدند هم به باغی صحنِ در زاغی، و طاووسی

 .ايم ه کرد اشتباه پوشیدن موزه، در هايم مدآ وجود به که وقت همان .است من نگارين اليق ديبای توست، پای در که سرخ

 شهای پوش در است، رفته خطايی اگر است؛ اين برخالف :گفت زاغ مرا سرخ موزۀ تو و ام ه پوشید را تو سیاه موزۀ من

 و درآوردی من گريبان از سر تو آلودگی، ب خوا آن در است؛ من موزۀ مناسب تو زيبای های پوشش باقی .است رفته ديگر

 اين از !عزيز ياران ای که برآورد سر شنید؛ی م را مجادله آن و بود پشتی سنگ نزديکی، آن در..تو  گريبان از سر من

 بايد خُرسند خود، دادۀ به را کس هر .است نداده کس يک به را چیز همه تعالی خدای برداريد؛ دست باطل وگوی گفت

 بهارستان جامی                                                                                                            .خشنود و بود

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 بارم



 

 يکی از موضوعهای داده شده راانتخاب کرده و در مورد ان انشايی بنويسید  نمره  14بخش دوم  آفرينش 

 نمره ( 11، آغاز و پايان مناسب ، پرورش موضوع ، ساده نويسی و نظم و انسجام متن ) الف ( رعايت سنجه های نگارشی 

 نمره(    1ب ( رعايت نشانه های نگارشی  ) 

 نمره ( 2پ ( رعايت امالی صحیح واژگان ) 

 . سفربه يکی از مناطق جنگی ) ذکر مشخصات سفر ، دقت در ديده ها و شنیده ها ، نکات جذاب و جالب  1موضوع ها : 

 . ارديبهشت ماه 4همکالسی           . توصیف3. گفت و گوی بین تبر و درخت         2                     

  موفق باشید 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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