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  به نام خداوند جان آفرین           حکیم سخن در زبان آفرین

 

  :نام دبیرو امضاء:                       نمره تجدیدنظر :                          نمره به حروف:                   نمره به عدد

  بارم  سواالت صفحه اول 

    ) نمره 2(بازشناسی ) الف

  ) ار مورد کافی استچه. (ـ متن زیر را به دقت بخوانید و واژگان مربوط به زمان و مکان و فضا را جدا کنید1

و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است که ) عصا(تا آن روزها که کالس هشتم بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی «

در برابر این قد دراز . در مدرسه قد بنده نسبت به سنّم همیشه دراز بود. مردان متمدن براي قشنگی به چشم می گذارند

بی آن که بدانم چشمم ضعیف و کم سوست، چون تابلو سیاه را نمی دیدم بی اراده . چشمم سو نداشت و درست نمی دید

. ي ما آمدروزي یکی از مهمانان ما که پیرزنی دهاتی بود به خانه. ي کالس ها به طرف نیمکت ردیف اول می رفتمدر همه

و کتاب هایش را به هم ریختم و بعد روزي که پیرزن نبود رفتم سر بقچه اش . او کتاب هایش را در بقچه اي می گذاشت

آه هرگز فراموش نمی کنم آن لحظه اي . براي مسخره و از روي بدجنسی عینکش را از جعبه درآوردم و به چشم گذاشتم

من تا آن روز ا درخت ها جز انبوهی برگ درهم ریخته چیزي . بعد از ظهر یک روز پاییزي بود. که دنیا برایم تغییر کرد

  ».حال بودم نمی دیدم خوش

  

  

  

  

  

1  

  ) مورد کافی است 4ذکر (. را بنویسید داستانـ متن زیر را به دقت بخوانید و ویژگی رفتاري قهرمان 2

در تمام این مدت سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادي . از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودماز «

ي من یا مصطفی قتی معلم خسرو را براي خواندن انشا صدا می کرد دفترچهو. به مدرسه بیاورد یا تکلیفی انجام دهد

دیگر از . ي بیست می گرفتي سفیدي را باز می کرد و انشایی می ساخت و یک نمرهصفحه. رابرمی داشت

ش خسرو حریف را با چاالکی به قول خود. ي قهرمانی کشتی کشور برگزار شدروزي مسابقه. استعدادهایش آوازش بود

فرو کوفت و قهرمان کشور شد اما چه سود که حسودان تنگ نظر او را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند تا جایی که 

شادي کردم و به . روزي در خیابان او را دیدم. ورزش را کنار گذاشت و تریاکی و شیره اي شد و کارش به ولگردي کشید

از مادربزرگش . از چهره اش بدبختی می بارید. دي نگاهم کردآن خسرو مهربان و خون گرم با سر. سویش دویدم

از این مالقات چند روزي نگذشت که خسرو در گوشه اي از خیابان بی سر و . پرسیدم گفت دو سال است که مرده است

  ».صدا جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاك برد
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  بارم  دومسواالت صفحه 

    ) نمره 4( يازه هاي نوشتارس) ب

  . ـ حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید3

توانگر زاده اي دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه اي مناظره در پیوسته که صندوق تربت پدرم سنگین است «

خشتی دو فراهم آورد و مشتی : ر پدرت چه ماندو کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرین در او ساخته، به گو

تا پدرت زیر آن سنگ هاي گران بر خود بجنبیده باشد پدر من به : درویش پسر این بشنید و گفت. دو خاك بر او پاشیده

  ».بهشت رسیده باشد

  ) گلستان سعدي(            )                                                   سنگ شفاف: رخام) (نوشته روي قبر: کتابه(
  

   

  
  

1  

  . آن را گسترش دهیدهاي زیر را انتخاب کنید و  مثلـ یکی از 4

  .از این گوش می گیرد از آن گوش درمی کند) 1   

  خفته را خفته کی کند بیدار) 2  

  .  به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید) 3  

   از کوزه همان برون تراود که در اوست ) 4  

   
  

  

5/1  

  . یکی از شعرهاي زیر را انتخاب کنید و درك و دریافت خود را از آن بنویسیدـ 5

  دل به دنیا در نبندد هوشیار / ـ بس بگردید و بس بگردد روزگار   

  نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو ماند سراي زر نگارـ   

  تشنه اي ببارد ابري که در بیابان بر/ ـ دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد  

  ز هم صحبت بد جدایی جدایی/ ـ بیاموزمت کیمیاي سعادت  

  به کوشش همه دست نیکی بریم/ ـ بیا تا جهان را به بد نسپریم

   

5/1  

    ) نمره 14(تولید متن ) پ

  : نیدبه نکات زیر توجه ک انشادر نوشتن . ي آن انشایی بنویسیدـ یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و درباره6

  .انشاي شما آغاز و پایانی زیبا و اثرگذار داشته باشد.نشانه هاي نگارشی را بگذارید. ـ غلط امالیی نداشته باشید

  ...کاش می شد) 5   ... خدایا) 4صداقت و راستی         ) 3روز برفی            ) 2یک شب ستاره باران                       ) 1  
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  بارم  سومسواالت صفحه 
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 باسمه تعالی

 دقیقه  120 مدت امتحان:  یازدهم ریاضی                            :  پایه و رشته       نگارش            درس  راهنماي تصحيح سواالت امتحان

 1400/ /   تاریخ امتحان :   سیده زهرا هاشمی   نام و نام خانوادگی طراح سوال:                                      یاسآموزشگاه :      الهیجانشهرستان  

نمره(  2) بازشناسی متن 

و  1 برداشتن عينک مهمان ـ  / فضا: آمدن مهمان ـ  پایيز  بعداز ظهر  بقچه/ زمان: کالس هشتم ـ  ـ مکان: مدرسه ـ کالس ـ 

 نمره(   1مورد   4متوجه ضعف چشم خود شدن )ذکر 

شکار ـ  موسيقی دوست که در اثر همنشينی با افراد ناباب کارش  ـ خسرو قهرمان داستان داراي پشتکار ـ  با استعداد ـ ورز2

 به اعتياد کشيد و سرانجام مردن در نهایت بدبختی   

 نمره(  1ـ حکایت نگاري )3

و می گفت: صندوق آرامگاه پدرم    فرزند پولداري را دیدم که در کنار قبر پدر خود نشسته بود و با فرزند فقيري گفتگو می کرد

از جنس سنگ است. و نوشته روي آن زیبا و فرشی از سنگ شفاف بر روي آن است و با خشت طال ساخته شده است. هرگز  

مانند قبر پدرت نيست که دو تا خشت روي آن گذاشته اند و دو مشت خاک روي آن ریخته اند. پسر فقير وقتی اینها را شنيد  

 ر آن همه سنگ تکان بخورد پدرم به بهشت می رسد.  گفت تا پدرت زی

 نمره( براساس نظر دبير تصحيح می شود. 5/1مثل نویسی )ـ  4

 نمره( براساس نظر دبير تصحيح می شود. 5/1ـ شعر گردانی )5

 نمره(   14) پ( تولید متن

 براساس نظر دبير تصحيح می شود.  ـ  6  
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