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آزمون 
  

  نوبت امتحان:   )2نگارش (امتحان درس: 
  )دوم سال(نيم

  دقيقه 90مدت امتحان:  هها، پاية يازدهم، دورة دوم متوسطية رشتهشاخة نظري، كلّ
  نمره  سؤاالترديف

  الف) بازشناسي
  گو را مشخّص كنيد.ووگو و طرح گفتبخوانيد، سپس موضوع، دو طرف گفتمتن زير را  -1

  مرد ماهيگير نگاهي به سبد انداخت و گفت:
  افتاد به قلّاب دفعة پيش هر سه چهار دقيقه يه ماهي مي -

  »پس امروز چي شده؟«دوستش كه امروز همراه او آمده بود، گفت: 
  هم به قلّابه اش نگاام سر رفت. همهدانم، حوصلهنمي -
  بذار يه چايي برات بريزم. -
  آره بريز. -

گير نشسـت.  به طرف موتورسيكلتش رفت تا چايي بريزد. در اين هنگام قلّاب تكاني خورد. لبخندي بـر لبـان مـرد مـاهي    
  »چسبه.االن يه چايي داغ مي«سريع قلّاب را كشيد. ماهي بزرگي صيد كرده بود. با صداي نسبتاً بلند گفت: 

  
2  

  

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

  »دهي؟چرا اين را جو نمي«شخصي را اسب الغري بود. گفتند: 
  »خورد.هر شب، ده من جو مي« گفت: 

  »پس چرا الغر است؟«گفتند: 
  »يك ماهه جواش نزد من به قرض است!« گفت: 

  زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد. يكي از دو مثَل -3
  توان برداشت.با يك دست دو هندوانه نمي -
  عاقبت جوينده يابنده است. -
  از شعر زير بنويسيد. را برداشت خود -4

  آسمان تعطيل است
  بادها بيكارند

  يسسابرها خشك و خ
  هق هق گرية خود را خوردند
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  پ) آفرينش
  و در مورد آن متني بنويسيد.يكي را انتخاب كنيد  ،هاي زيرموضوعاز ميان  -5
  متني بنويسيد.» عشق«و » عقل«وگوي بين بر اساس گفت -
  يكي از سفرهاي خود را در قالب سفرنامه بنويسيد. -
  نويسي آزاد)تان را بنويسيد. ( به روش خالصههاي سينمايي مورد عالقهخالصة يكي از فيلم -
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  ها و متن توليديهاي سازههاي نگارشي در متنرعايت نشانه ت)
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات ث)

1  
  

2  

   



پاسخ آزمون شمارة 
الف) بازشناسي:

1- موضوع: ماهيگيري (0/5 دو طرف گفتوگو: ماهيگير و دوستش (0/5))
طرح گفتوگو: ماهيگير با دوستش در مورد صيد امروز گفتوگو ميكند. (1)

ب) سازههاي نوشتار:
«حكايتنگاري» و «مثَلنويسي» بر اساس بازنويسي و «شعرگرداني» بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.

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


