
 

 

 

 

 

 
 

 
 نمره 20جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 مثل نویسی 

 یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید

 هزار بار می میرد آدم ترسوالف( 

 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شودب( 

3 

2 
 شعرگردانی شعر زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن بویسید

 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
3 

3 

 حکایت نگاری:

 حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده باز نویسی کنید : 

این مور را ببینید که بار به ایم »موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته، به تعجب گفتند: 

 « گرانی چون میکشد؟

 «و بازوی حمیت کشند نه به قوت تنمردان بار را به نیروی همت »مور چون این بشنید، بخندید و گفت: 

3 

4 
 مثل زیر را بدون توجه به اصل ضرب المثل تکمیل کنید 

 چرا عاقل کند کاری ؟.....
1 

5 

 انشا نویسی : 

 یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید و انشایی درباره آن تولید کنید

 او باقیمانده استتوصیف حال فرماندهی که فقط دو روز تا پایان زمان فرماندهی الف( 

  

 ساله در شهر علی آباد که میخواهد رییس جمهور شود 80در وصف پیرمردی ب( سخن 

 

10 

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

 یازدهم ریاضی وتجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  دوم نوبتترم  پایانآزمون 

 2نگارش نام درس: 

 مصطفی اسالمی نام دبیر:
 03/1400 /03 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 60مدت امتحان : 


