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 ***بسمه تعالی***

 1398ماه  اللجین دیمنطقه در  -ت  داخلی سؤاالت امتحانا

  1398/  10/  9تاريخ امتحان:      2فارسی و نگارشسؤاالت امتحان درس :  

 دقیقه  80مدت امتحان :      نام و نام خانوادگی :                         

 ع :  ساعت شرو نیهم فازديپايه/ رشته تحصیلی :  

 خلیج فارسنام آموزشگاه : 

 نام و نام خانوادگی مصحّح :
 امضاء :

 نمره به عدد : نمره به حروف :
 

 رديف سواالت نمره

نمره(10فارسی )  

نمره(1معنی لغت )  

 معنی لغات مشخص شده را بنويسید. 1
 الف( زَنَخدان فرو برد چندی به جِیب. )...........................(   ب( اين شیخ همیشه شاب. )...............................(  

1 

نمره( 1امالی واژه )    

كنید. بنتخاا كمانك خلدا از را ستدر واژة 1  
کّه می دويدم.فرط ( هیجان، لُ –ب(  از ) فرت  غرين ( حال گردد.                  –الف( اگر لطفش ) قرين    
.آماس ( می كرد –سراچه ی ذهنم )  آماث  د(               بود. (التحاب  -) التهاب دربار از درون در تب و تاب و ج(    

2 

نمره(5/1دستورزبان )  

5/0 مشخص كنید. زير را در گزينۀ رابطۀ معنايی   
...............(الف( اِدبار و اِقبال: ).............  

3 

5/0 فته است؟به كار ر «شاخص»در كدام گزينه كلمۀ شهید به عنوان    
 الف( اين شهید بزرگوار، اهل همدان بود.                ب( محاسن شهید، آغشته به خون بود.

بود.ج( شهید حسین همدانی، علمدار شهدای مدافع حرم   

4 

5/0 زير مشخص كنید. نوع تركیب را در گزينۀ   
......................(الف( انعطاف جادوگرانه: )....................  

5 

نمره(1آرايه های ادبی )  

5/0  آرايه های ادبی را كه در كمانك مشخص شده اند را در عبارات زير نشان دهید. 
( بیچارگی ورا چو ديدند   /    در چاره گری زبان كشیدند )كنايه(الف  
«(تام»)جناس همسان كامروز منم چو حلقه بر در/      می گفت، گرفته حلقه در بر( ب  

6 

5/0 ..........(بیه زير وجه شبه را مشخص كنید.    وجه شبه: ).......................................در تش   
 روس ها مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراكنده شدند.

7 

نمره(5/0تاريخ ادبیات )  

5/0  بهارستان و تحفه االحرار آثار چه كسی می باشد؟ 
د( جامی        ج( محمد بن منور             ب( عطار         الف( مجدخوافی     

8 



 

2 

 

نمره(1حفظ شعر )  

 بیت زير را تکمیل كنید. 1
.........عاقبت از خامی خود سوخته   /   .........................................................  

9 

نمره(2درک مطلب )  

اشد؟منظور از كلمات مشخص شده در ابیات زير كدام مکان ها می ب 1  
 الف( كسی نیك بیند به هر دوسرای   /   كه نیکی رساند به خلق خدای  )................................................(

 ب( گفت: ای پسر، اين نه جای بازی است   /   بشتاب كه جای چاره سازی است  )...........................................(

10 

ممتنع بودن كالم سعدی چیست؟ منظور از سهل و 1  
 

11 

نمره(2معنی نظم و نثر )  

 معنی ابیات و عبارات زير را بنويسید. 2
چون رايت عشق آن جهانگیر   /    شد چون مه لیلی آسمان گیر( الف  

 
عباس میرزا را با اعطای نشان واليتعهدی راهی دارالسّلطنۀ تبريز كرده بود.( ب  

 

12 

نمره(10نگارش )  

نمره(1ناسی )بازش  

 عنصر زمان و مکان در نوشته زير را مشخص كنید. 1
يه گروه كوچیك بوديم حاج حسین هر زمانی كه ايران بود برای نماز صبح به ما زنگ می زد كه بیدارمون كنه ساعت ها با ما      

بود نماز اول وقت مهم ترين مطلب برای دربارة نماز و اول وقت خوندن اون حرف میزد. روی نماز خوندن بچه ها حساس بود. معتقد 
«خاطره ای دربارة شهید مدافع حرم حسین معز غالمی»تقويت ايمانه.                                                                             

  زمان:

  مکان:

 

13 

نداشتن غلط اماليی( نمره رعايت عالئم نگارشی و 1نمره اثر تولیدی 2سازه های نوشتاری )    

قرار داده شده است***( پاسخ )***باالی صفحه بعد قسمتی برای نوشتنيکی از گزينه های زير را انتخاب كنید و پاسخ دهید. 3  
)مثل نويسی(و كامل توضیح دهید. يا داستانی مرتبط بسازيد يا در چند سطر« كور خود است و بینای مَردم » الف( برای ضرب المثل   

)حکايت نگاری(حکايت زير را بخوانید و به زبان ساده بازنويسی كنید.ب(   
پارسايی را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو بِه نمی شد.مدت ها در آن رنجور بود و شکر خدای گفتی.     

شکر آن كه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی.پرسیدنش كه شکر چه می گويی؟ گفت:   
*راهنمای معنی: پارسا:فرد با ايمان*بِه:بهتر*معصیت:گناه()**  

)شعر گردانی(ج( در ک و دريافت خود را از شعر زير بنويسید.  
«یپروين اعتصام»پاكی آموز به چشم و دل خود، گر خواهی   /   كه سراپای وجود تو مطهر گردد       

 

14 



 

3 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  
نمره( نتیجه گیری:خوش فرجامی،تأمل 2( بدنه:طبق چهارچوب،بند نويسی شده و پاراگراف بندی،رعايت سیر منسجم و منطقی نوشته )1ب )نمرهآفرينش )مقدمه:خوش آغازی،جذا

نمره(1نمره( نداشتن غلط اماليی)1نمره( رعايت نشانه های نگارشی)1برانگیز)  

و  ،سرايداران محترمنی دربارة يکی از )دبیران، معاونانمت« ، شخصیت2گسترش محتوا»با توجه به آموخته های خود از درس ششم  6
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 ***بسمه تعالی***

 1398ماه  اللجین دیدر منطقه   -ی پاسخنامۀ امتحانات  داخل

  1398/  10/  9تاريخ امتحان:      2پاسخنامۀ امتحان درس :  فارسی و نگارش

 دقیقه  80مدت امتحان :      نام و نام خانوادگی :                         

 ساعت شروع :   پايه/ رشته تحصیلی :  يازدهم فنی

 خلیج فارسنام آموزشگاه : 

هنمر  رديف سواالت 

(جوان(   ب( )چانهالف( )   1  1 

كنید. بنتخاا كمانك خلدا از را ستدر واژة 1  
  الف( ) قرين (         ب(  ) فرط (        ج( ) التهاب(        د(  )آماس ( 

2 

5/0 (تضاداِدبار و اِقبال: )   3 

5/0  4 گزينۀ ج( شهید حسین همدانی، علمدار شهدای مدافع حرم بود. 

5/0 ترانعطاف جادوگرانه   *جادوگرانه  ی انعطاف             (تركیب وصفیانعطاف جادوگرانه: )   5 

5/0  الف( بیچارگی ورا چو ديدند   /    در چاره گری زبان كشیدند )كنايه( قسمتی از بیت كه معنايی غیر مستقیم دارد. 
 ب( می گفت، گرفته حلقه در بر/كامروز منم چو حلقه بر در )جناس همسان»تام«( بر:آغوش بر:حرف اضافه*دوكلمه با ظاهری يکسان اما معنی متفاوت

6 

5/0 صفت مشترک بین مشبه و مشبه به    (پراكنده شدندوجه شبه: )   7 

5/0 جامی گزينه د( بهارستان و تحفه االحرار آثار چه كسی می باشد؟   8 

 9 عاقبت از خامی خود سوخته   /   رهروی كبك نیاموخته 1

(اينجا، خانۀ كعبهب( )         (اين جهان و جهان آخرتالف( ) 1  10 

سخنش به سخن همه شبیه است و به هیچ كس شبیه نیست.در زبان فارسی هیچ كس نتوانسته مانند او حرف بزند و در عین حال  1
 شبیه حرف زدن او را هر روز در كوچه و خیابان می شنويم.

11 

عشق مجنون مانند چهرة زيبای لیلی در جهان پیچید و مشهور شد. وقتی آوازةالف(  2  
عباس میرزا را با بخشیدن مقام جانشین پادشاه به پايتخت، تبريز فرستاده بود.ب(   

12 

ايران مکان:نماز صبح، نماز اول وقت              زمان:  1  13 

 *** محصول ذهن دانش آموز*** 3
يا فردی كه خوبی ها  فردی كه عیب و اشتباهات خود را نمی بیند و از بقیه عیب و ايراد می گیرد.دم: الف( كور خود است و بینای مَر

 و نقاط قوت خود را نمی بیند و نا امید است و چشمش دنبال زندگی مردم است و خوبی و نقاط قوت بقیه را می بیند.
زمان ا هیچ دارويی زخمش درمان نمی شد.ا زخمی كرده بود و بدر كنار دريا فرد با ايمان و درستکاری را ديدم كه پلنگ او ر(ب

از او پرسیدن كه چرا انقد شکر خداوند شه شکر خداوند را به جا می آورد.طوالنی بود كه اين وضعیت برايش پیش آمده بود اما همی
.رم و به گناه و ناپاكی گرفتار نیستمبه اين دلیل خدا را شکر می كنم كه به درد و رنجی گرفتام با اين وضعیتت؟!گفت:می كنی آن ه  

و نیت خود را از گناه حفظ كنید اگر می خواهید كه كل وجود شما و زندگی شما مورد عنايت و توجه خداوند قرار بگیرد و چشم (ج
اهی.راستی و خیرخوصداقت و پاک و مطهر گردد. دوری از نگاه ناپاک به نامحرم. دوری از داشتن نیت های ناپاک و دور از   

14 

نتیجه گیری(4(بند رفتاری 3(بند ظاهری 2(مقدمه 1از چهار بند تشکیل شده است  محصول ذهن دانش آموز****** 6  
ظاهری:ويژگی های ظاهری موضوع )آنچه با چشم ديده می شود( مقدمه:نگاه كلی به موضوع *   

ر و تأمل برانگیزنتیجه گیری:پايان تأثیرگذاويژگی های رفتاری،عالقه ها موضوع * رفتاری:  
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