
 

آزمون 
  

  نوبت امتحان:   )2نگارش (امتحان درس: 
او(نيم ل)سال    

 دقيقه 80مدت امتحان:   دوم متوسطه ةدهم، دوريازپاية  ،هاية رشتهشاخة نظري، كلّ
  نمره  سؤاالت                                                                         رديف

  بازشناسيالف) 
  بندي)مه، بندهاي بدنه، بند جمعطرح اولية آن را مشخّص كنيد. (بند مقدمتن زير را بخوانيد و  -1

  »زمستان«
  شمار است. هاي بيهاي رنگارنگ و شگفتياند. هر فصل سرشار از داستانهاي كتاب آفرينشها درسفصل    
ا برف به اين فصل را اند، اما همآيد. اگرچه مردم برخي مناطق تا به حال رنگ برف را نديدهزمستان با سرما و برف مي    
  هاي شگفت طبيعت است.، از آن پديدهباردشناسند. منظرة يك شب سرد زمستاني كه برف ميمي
ـ     زمين تيرة ما سفيد مي بارد،برف كه مي     ا بـراي  شود. سفيدي، رنگ پاكي و صداقت اسـت، رنـگ صـلح و آرامـش. ام

 هـاي روسـتاها. بـرف نيـز    هـا و راه هميشه همراه با آرامش نيست، گاهي همراه با بوران و بهمن است. بسته شـدن جـاده  
  ها معايب و محاسن خود را دارد.دهچون ديگر پديهم
 ي كـه رآور. تكـرا شود، اما نـه تكـراري ماللـت   هاي آن تكرار ميو زيبايي است. درس آفرينش سرشار از شگفتي كتاب    

 شود.گاه كهنه نميحاصل نظم است و هيچ

  

2  
  

  هاي نوشتارسازهب) 
  حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -2

  »كني؟اگر من بر در سراي تو بميرم، با من چه مي«اي را گفت: خواجهدرويشي، 
  ».سپارمپوشانم و به گور ميتو را كفن مي«گفت: 
  »كفن به خاك بسپار!ام، مرا پيراهني بپوشان، وقتي مردم بيامروز كه زنده«گفت: 

  هاي زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد.يكي از مثَل -3
  رسد.منزل نمي بار كج به -
  از اين ستون به آن ستون فرج است. -
  بنويسيد.اين بيت از را سپس برداشت خود  ؛بيت زير را بخوانيد -4

 آن را كه عقل و همت و تـدبير و رأي نيسـت  
  

 دار كه كس در سراي نيستهخوش گفت پرد  
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  پ) آفرينش
  كنيد و در مورد آن متني بنويسيد.هاي زير را انتخاب يكي از موضوع -5
  باران -
  يكي از آشنايان و نزديكان خود را توصيف كنيد. -
  تان را شرح دهيد.ترين رويداد زندگيبه ياد ماندني -

11  

  ها و متن توليديهاي سازههاي نگارشي در متنرعايت نشانه ت)
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات ث)

1  
  

2  
   



پاية يازدهم    )2نامة آزمون نگارش (پاسخ هاية رشتهشاخة نظري، كلّ
طهدورة دوم متوس

پاسخ آزمون 
بازشناسي:الف) 

1- لبند مقد25/0شمار است. (تا ... بي ... هايها درساز: فصل - مه: بند او(
)5/0تا ... طبيعت است. ( ... آيداز: زمستان با سرما و برف مي - : بند دوم1بند بدنه 
)5/0تا ... خود را دارد. ( ... بارداز: برف كه مي -: بند سوم 2بند بدنه 
)25/0شود. (تا ... كهنه نمي ... از: كتاب آفرينش - چهارمبندي: بند بند جمع

هاي نوشتار:ب) سازه
بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود. »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و  »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

:پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه


