محل مهر یا امضای

جمهوری اسالمی ایران

مدیر

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  5تهران
ش صندلی (ش داوطلب):

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی آوای فرهنگ

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

سؤال امتحان درس :نگارش

نام دبیر :خانم حبیبی

نوبت امتحانی :خرداد ماه
رشته :کلیه رشتهها

پایه :یازدهم

سال تحصیلی1300-1099 :

ساعت امتحان 11 :صبح
وقت امتحان 09 :دقیقه
تاریخ امتحان1099/3 /22 :
تعداد برگ سؤال 2 :صفحه

الف) بازشناسی ( 3نمره)
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 -1متن زیر را بخوانید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید.
عشق ،بیدلیل است و محتاج استدالل ،نیست؛ دل دلیل و برهانِ وجودِ عشق است و من بیهیچ بهانهای عاشقق مقادرم -بقه نقام
عشق و دوستی که پروردگارش ،مادر است« .مادر» تنها یک واژه نیست؛ مادر که میگویی ،دنیایی از عشق ،دلسوزی و فداکاری در
آن خالصه میشود .اگرچه بهشت زیر پای مادران است امّا من همهی دنیایم را زیر پاهایش میگذارم ،فرشی از محبّت و قدردانی را
برایش پهن میکنم و با دستانی مملو از عشق ،تاجی از گل ،آمیخته با شمیم وفا بر سرش میگذارم  ...سرم را نه ظلم ،خم میکنقد،
نه ترس و نه حتی مرگ ،بلکه سرم تنها برای بوسیدن دستانِ مهربان و نوازشگر اوست که خم میگردد.
میم مثل مادر ،مادر مثل ماه ،ماه مثل روشنایی و روشنایی چون چشمان پر فروغ مادر ...
مادر ،قسم به جان عزیزت که هیچگاه

یادِ شکقققوهمندِ تو از دل نمیرود

تا دامنِ کفقن بکشم زیر پقققققققای خاک

نقش تو هم دَمی ز مقابل نمیرود

الف) عنوان نوشته (عنوان مناسبی برای نوشته باال در نظر بگیرید).
ب) طرح نوشته (مقدّمه /بدنه اصلی /نتیجه را مشخص نمایید).
 -2در متن زیر( ،زمان) و (مکان) نوشته را مشخص فرمایید (ذکر  2مورد از هر کدام الزامی است)
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شیراز ،شهرِ شعر و علم و هنر ،دومین شهر ادبیِ جهان ،سومین حرم اهل بیت و محبوبترین مرکز گردشقگری ایقران اسقت .آاقار
تاریخی ،باستانی و فرهنگی بسیارِ آن ،چون تخت جمشید ،پاسارگاد ،مجموعه وکیل ،آرامگاه سعدی ،حقاف و خواجقوی کرمقانی،
شهرت جهانی دارند و باغهای زیبای این شهر ،چون نارنجستان ،اِرَم و دلگشا ،هر بینندهای را مدهوشِ زیبایهای خلقت میسازد ...
دلم میخواهد در اردیبهشت که هوا ،بهشتی میشود ،صبح زود ،همراه با طلوع آفتاب ،پنجرهها را بگشایم و ساعتی به نغمهسرایی
پرندگان خوشآواز گوش فرا دهم و به هنگام غروب آفتاب به این شهر زیبا بگویم که تا غروب دنیا دوستت دارم.
من گشتهام تمام جهان را به چشم خویش

شیراز از تمام جهان خوش نماتر است

الف) زمان:
ب) مکان:
 -3متن زیر را بخوانید و ویژگیهای (ظاهری) و (رفتاری) شخصیتهای مورد نظرتان را بنویسید (ذکر  2مورد از هر ویژگی ،الزامی
است)
خانم «تناردیه» صاحب مسافرخانه با سر و وضعی ژولیده و با خشونت بسیار« ،کوزت» را کتک زد و سطل بزرگقی را بقه دختقرک
خردسال داد که در دلِ شب به جنگل تاریک برود و از بیشه ،آب بیاورد .کوزت ،با ظاهری الغر و رنگ پریده ،هر روز باید از صقبح
زود تا پاسی از شب ،کار میکرد و با دستانِ الغرش از چشمه ،آب میآورد  ...دخترک به ناچار برای آوردن آب ،راه جنگل تاریک و
ظلمانی را در پیش گرفت و برای آن که بتواند بر ترس و اضطراب خود غلبه کند ،تا میتوانست ،دسته سطل را تکان میداد .ناگهان
احساس کرد کسی دسته سطل را گرفته و به کمکش آمده است  ...او یک زندانی چهل ساله با هیکلی تنومند و با مو و ریشی بلنقد
و لباسی خاک آلود بود که به تازگی پس از  10سال زندان آن هم به خاطر دزدیدن یک قرص نان آزاد شده بقود ....او «ژان والقژان»
بود ...
الف) ظاهری:
ب) رفتاری:
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ب) آفرینش ادبی ( 41نمره)

10

یکی از موضوعات زیر را انتخاب نموده و متنی درباره آن بنویسید.
 )1نباشد همی نیک و بد پایدار /همان بِه که نیکی بَود یادگار
 )2اگر من رئیسجمهور بودم ...
 )3کالسهای آنالین در فضای مجازی ،چگونه گذشت؟
 )0خاطرهای جالب و به یاد ماندنی (از یک روز سردِ زمستانی)
 )5اگر میتوانستید در «زمان» سفر کنید ،گذشته را انتخاب میکردید یا آینده را ،و چرا؟
ج) رعایت نشانههای نگارشی ( 4نمره)
 -1امالی واژگان و نداشتن غلط امالیی ( 2نمره)
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