
 

      

الف( بازشناسی                                                                                                                                           )2  نمره (     

نمره 1مورد,  4) مشخص نمودن بخش های نامه ( .ساختار نامه اداری زیر را بررسی کنید–1  

به نام خدا                                                                               

تاریخ:.............         مدیر محترم کتاب خانه عمومی شهر اروند کنار                                                                                      

شماره نامه:.....                                                                           

پیوست:.........                                                                                                                                                                       

  با سالم و احترام

ید دستور بفرمای متقاضی عضویت در کتابخانه و استفاده از سالن مطالعه آن هستم. خواهشمند است. این جانب زهرا احمدی,

ن جانب اقدام شود.  نسبت به عضویت ای  

با سپاس                                                                                                                                                 

زهرا احمدی,                                                                                                                                                  

امضاء                                                                                                                                                  

 

 

 علمی د نتشاراتنوشته غالمحسین یوسفی ارجاع داده ایم. کتاب را ا« چشمه روشن» در نوشتن یک مقاله به چاپ ششم کتاب  -2

در تهران منتشر کرده است.  4731سال   

نمره  4در فهرست منابع مقاله , مشخصات کتاب را چگونه ذکر کنیم؟) ترتیب موارد رعایت شود(   

 

  

 

   ب( سازه های نوشتاری      )4  نمره(                                                                                                                

  نمره(2.)ی کنیدرا انتخاب کنید و آن را باز آفرینیکی از مثل های زیر -2

! بدمد باش تا صبح دولتت-ب     !                 از ماست که بر ماست-الف   

  

 

نمره( 2درک و دریافت خود را از شعر زیر بنویسید . )  -7   

شتی چو از این کویر وحشت به سالمتی گذ    

به شکوفه ها، به باران                                         

برسان سالم ما را                                                    

 

                                           نام.....................................                                                              باسمه تعالی            

وازدهم رشته:سال د                                                                                                                            ی.............................نام خانوادگ   

ن:آزموبرگزاری تاریخ                                                                                                        نام پدر............................                                

ساعت آغاز آزمون                                                             ره دانش آموزی........................شما  

دقیقه81:  آزمون مدت                                                                                                                                              نام دبیر:   

(3) نگارش: درس آزمون پایانی                                                                       

نمره به عدد:               نام ونام خانوادگی دبیر:               

 تاریخ وامضاء:             نمره به حروف:

جدید
ت

 نام ونام خانوادگی دبیر:                            نمره به عدد: ظرن

 تاریخ وامضاء:             نمره به حروف:

ح
صحی

 ت

 ردیف  نمره



 

 

  ج: آفرینش )11 نمره(                                                                                                                                                       

از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید.  -4   

. در دبیرستان بنویسید تان خاطره ای از دوران تحصیل-الف  

بنویسید. « سیل مهربانی»با موضوع  «قطعه ادبی»در قالب  متنی -ب  

رش تان بنویسید و دیدگاه خود را درباره این درس با ایشان در میان بگذارید.) نامه دوستانه(نامه ای به معلم نگا-پ  
 

  د : رعایت              ) 3 نمره(                                                                                                                       
                                                                نمره (  2رعایت امالی درست واژگان و عبارت ها )  _ب           نمره (  1)  در متن  ه های نگارشیرعایت نشان -الف
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