
 1صفحه                                            به نام خدا مشهد 7آموزش و پرورش ناحیه  مدیریت

 نام و نام خانوادگی :

 

 اسماء  دولتيدبیرستان غیر  سوال 4 عداد سوا ل:ت /1400/03  :تاریخ امتحان 

 محل مهر : 

 

 

 

 صفحه1تعداد صفحه : دقیقه 60مدت امتحان :

 جبرانینوبت اول       نوبت دوم      زمون پایانی : آ محمد زاده خانم:نام دبیر

 ارزشیابی مستمر با عدد و حروف : یازدهم : پایهنام 

 نمره پایانی با عدد و حروف :

 امضاء دبیر باذکر تاریخ : 
 تجربی - انسانی رشته تحصیلی :

 نگارش درس : نام

   

 2                                                                                                                                               بازشناسی  –الف       

                                                  بند جمع بندی(–بدنه  بند های–)بند مقدمه .  را بخوانید و طرح اولیه آن را مشخص کنیدمتن زیر  -1

                 دل ها گرفته است شالیزار مدت هاست رنگ باران به خود ندیده است.                                                                 

ه سویشان روانه می کند                سمان می برد خداوند دعا را می شنود و باران زیبا را بآنسیم سبک دعای باران را از دست آنان به 

                                                                                    می شود و زیبایی های آن دو چندان می گردد.دست و روی دشت شسته 

اران راشکر می گوید ای خدای باران           چشم ها از فرود باران که زیباترین و آغاز است به رنگین کمان چشم دوخته و صاحب ب

 را تنها نگذار  هرگزما

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                        

 

 سازه های نوشتاری  -ب

 

                                                                             2                                                                                                    زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن بنویسید. شعر -2

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟                      ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد 

 

 

 

 

 

 2                     حکایت زیر را بخوانید وآن را به زبان ساده باز نویسی کنید .                                                                     -3

 

 خواجه ای را گفت:اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه می کنی گفت تو را کفن می پوشانم و به گور می سپارم          درویشی

 ردم بی کفن به خاک بسپارگفت امروز که من زنده ام مرا پیراهنی بپوشان وقتی م     

     

 

 

 

 

 

 نوشتن متن  – ج

 

   11                            سطر بنویسید .                                              10قل در یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و حدا -4

 

 باران -الف

 از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند. -ب

 دلتنگی -پ

          

 1                                                                           رعایت نشانه های نگارشی در متن                                    -ت            

 2           رعایت امالی درست واژگان و عبارات                                                                                              -ث            

 

 موفق باشید                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                       


