
 «                                            سمه تعالیاب»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 اولیانی پادبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات:                                      نام و نام خانوادگی:

 12/10/1400 تاریخ امتحان:        ریاضی/ تجربیرشته:          یازدهمپایه:        2نگارش امتحان:                   کالس:

 دقیقه  120مدت زمان:                                                         شماره صندلی:                                                           

 2تعداد صفحات:                     نام دبیر:                                                                                                      
 بارم رش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.و خاندان مطهّ هاذکر صلوات بر پیامبر مهربانیفرزندان خوبم با یاد خدا و  ردیف

 سواالت 

 «جواب دهید. نامهها در پاسخآموزان عزیز سالم، لطفاً با خودکار آبی یا مشکی، خوش خط و خوانا به پرسشدانش» 

 

  نمره( 2بازشناسی )الف( 

 نوشته را مشخص کنید.« زمان، مکان و حال و هوای» نوشته زیر را بخوانید و  1

ها در سازد که حتّی برای شهروندی که سالزیبایی و شکوه آثار تاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می» 

ده، راز و رمزهای شگفت و هکننده نیست بلکه با هر بار مشاکنار این آثار بدیع زندگی کرده، نه تنها خسته

های ایران کند. همین امر سبب شده است هر ساله در تعطیالت نوروز، مردم سایر استانآشکار میای را تازه

 «برای دیدن و استفاده از فضاهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی به این شهر سفر کنند.

 

75/0 

 بندی( را بازشناسی کنید.زیر را بخوانید و ساختار درونی نوشته )مقدمه، بدنه و جمعمتن  2

است. « ی بلور آجینهادرختان، اسکلت» زمستان فصل سپیدی است. فصل انجماد است. به قول شاعر، فصل » 

ها طوالنی است. زمستان، طبق تقویم جاللی، چهارمین فصل و بر اساس تقویم در زمستان روزها کوتاه و شب

رسد. صفر درجه سانتیگراد هم میها، در بعضی نواحی، دمای هوا به زیر میالدی اولید فصل سال است. زمستان

شود، اما این فصل نیز صفا و تر میکی است و دیدارها کم و کمتحرّگرچه زمستان، فصل حکمرانی سرما و کم

 «.های بهاریزیبایی و شکوه خود را دارد؛با دورنمای زیبایی

 

75/0 

 کرده است؟های شخصیت توصیف شده توجه در نوشته زیر، نویسنده به کدام ویژگی 3

بود. همین صلح و یگانگی، با عشق مردی باریک اندام و الغر بود. چشمانی جذاب داشت. اهل صلح و سازش » 

تلخ  گز جوابِرهطوری که طعن و ناسزای دشمنان را و حقیقت، او را بردباری و تحمل عظیم بخشیده بود. 

 «.آوردداد و به نرمی و حسن خلق، آنان را به راه راست مینمی
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  نمره( 4های نوشتار )سازهب( 

 های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.یکی از مثل 1

 الف( از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 تر کن.ب( چو دخلت نیست خرج آهسته
 

1 

 های زیر، یکی را انتخاب کنید و برداشت خود را در مورد آن بنویسید.از میان بیت 2

 گر اعتماد به الطاف کارساز کنید         الف( به جان دوست که غم پردة شما نَدَرَد                  

 ل بایدشراهرو گر صدهزار دارد توکّ       ب( تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است           

 ن مروّت با دشمنان مدارابا دوستا          پ( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است            

1 

 

 

 جای مهر



 حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید: 3

کردند. یکی از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودند و در اوصافِ جمیلش )زیبایی و نیکویی( مبالغه می» 

 «گلستان سعدی» دانم . من آنم که میسربرآورد و گفت: 

 

1 

  نمره( 12) تولید متن پ(  

 و متنی زیبا و ادبی بیافرینید.یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کنید  

 الف( توصیف یکی از مراسم آیینی در شهر یا زادگاه شما.

شناسید. )مادر، پدر، معلم، برادر، دوست، نانوای محله و ...( هایی که میب( معرفی یکی از شخصیت

 و رفتاری(های ظاهری )با توجه به ویژگی

 ترین رویداد زندگی خود را شرح دهید.( به یادماندنیپ

 

12 

غلط امالیی، رعایت  فرجامی، عالیم نگارشی، نداشتنآغازی، خوشرعایت اصول خوشت(  

 قواعد دستوری، انسجام و پرورش موضوع و ... 

 « (پ» نمره  2و « ب»نمره بخش  1) آزمون «پ»و بخش « ب»در بخش 
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  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 
 


