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 سمه تعالی***ا***ب

 1399ماه  اللجین دیمنطقه  -ت  داخلی سؤاالت امتحانا

  1399/  10/  9  تاريخ امتحان:   2فارسی و نگارش:  سؤاالت امتحان درس

 دقیقه  80 :  مدت امتحان :                         نام و نام خانوادگی

 :  وعساعت شر و کاردانش نیهم فدياز:  پايه/ رشته تحصیلی

 «دکتر حسابی -خلیج فارس  -شهید صیاد شیرازی »هنرستان : نام آموزشگاه

:عددنمره به  نمره به حروف:  امضاء و نام و نام خانوادگی مصحّح: 

 رديف سواالت نمره

نمره(10فارسی )  

 معنی لغات مشخص شده را بنويسید. 1
 الف( دردی نه دواپذير دارد. ).................................(         ب( نعره های درهم شترهای حامل زنبورک،... )...............................(

1 

کنید. بنتخاا کمانك خلدا از را ستدر واژة 1  
.ايرانی را شنیدم(  اثیل   -   اصیل)  قصه های بسیار.                    ب( عاز ( دشمن – آز)  فوران خشم والف(    
. محمل ( آراست – مهمل)  اشتر طلبید و د(             صفیر ( گلوله های توپ روس.   - رسفی)  ج(   

2 

5/0 دارند؟ رابطۀ معنايی( چه  سیر و گیاهکلمات )     3 

5/0 لف( اين شهید بزرگوار، دانشمند هسته ای بود.ا      به کار رفته است؟« شاخص»در کدام گزينه کلمۀ شهید به عنوان    
ج( شهید محسن فخری زاده، توسط دشمنان مردم ايران ترور شدند.                   .ب( محاسن شهید، آغشته به خون           

4 

5/0 (......................................................)  مشخص کنید. « انعطاف جادوگرانه» نوع ترکیب را در    5 

5/0  نوع صفت در گروهای اسمی ) يك قرن بیشتر، دورترين نقاط جهان، ايران آن روز ( به ترتیب کدام گزينه است. 
 الف( صفت شمارشی، صفت اشاره، صفت عالی                  ب( صفت شمارشی، صفت عالی، صفت اشاره               

  شمارشی               ج( صفت عالی، صفت شمارشی، صفت اشاره                     د( صفت اشاره، صفت عالی، صفت 

6 

5/1 است. در گزينه های زير به کار رفته است؟ يك مورد اضافه( جناس تام، تشخیص، حُسن تعلیل، متناقض نما)کدام آرايه ادبی    
(........................................) پیرترين و جوان ترين شاعر زبان فارسیالف(   
(........................................) سقفی از دود و غبار نفس می کشید. گنجه با واپسین رمق هايش، زيرب(   

(........................................) در حلقۀ زلف کعبه زد دست/   از جای چو مار حلقه برجست  ( ج  

7 

5/0 عطارد(                گنجه ای نظامیج(               ب( موالنا             حافظالف(            ؟لیلی و مجنون اثر کدام شاعر است   8 

 مقصود قسمت های مشخص شده را بنويسید.  2
 الف( نمی دانست در کجا ريشه بدواند. )...............................................(  ب( دايی ام موجود يك کتابی بود. )................................................(

 ج( » کسی نیکی بیند به هر دو سرای  /  که نیکی رساند به خلقِ خدای « )....................................................(
 د( » بیچارگی ورا چو ديدند  /  در چاره گری زبان کشیدند « )......................................................(

9 

زير را بنويسید. معنی ابیات 2  

«بخور تا توانی به بازوی خويش   /   که سعیت بود در ترازوی خويش »  ( الف  

 

«سراچۀ ذهنم آماس می کرد. » ( ب  

 

10 



 

2 

نمره(10نگارش )  

«خاطره ای دربارة شهید مدافع حرم حسین معز غالمی».  عنصر زمان و مکان در نوشته زير را مشخص کنید 2  
تاد می رفت ن میومد باشگاه زمان اذان مغرب افتاده بود داخل سانس تمرين. اون اوال، خودش تنهايی، با اجازه اساولین روزهايی که حسی

یه باهاش وضو می گرفت و نمازشو می خوند. همه چپ چپ نگاهش می کردن... انگار چیز عجیبی ديده بودن... بعد از چند جلسه که بق

یشتر بچه ها موقع اذان ورزشو تعطیل می کردن و همه با هم نماز میخوندن...آشنا شدن و رفتار و اخالقشو ديدن نصف ب  

:                   حال و هوا:مکان                          زمان:           

11 

 دربارة يکی از موضوعات زير انشا بنويسید. 8
  الف( فکر کنید ويروس کرونا يك انسان است. با توجه به آموخته های خود از درس ششم »گسترش محتوا2، شخصیت« متنی دربارة 

.بنويسیدآن   

ب( دربارة تشییع پیکر شهید سلیمانی يا شهیدی ديگر که در آن حضور داشته ايد متنی بنويسید. )درس چهارم، گسترش محتوا1، زمان و 
 مکان(

نی با بهره اس و ذهعینی با بهره گیری از حو ( بند نويسی شده، رعايت سیر منسجم و منطقی نوشته،رهنم1)***توجه: خوش آغازی
*** نمره( 1نمره( نداشتن غلط اماليی)1نمره( رعايت نشانه های نگارشی)1نمره( خوش فرجامی،تأمل برانگیز)4گیری از تخیّل)  
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 *** باسمه تعالی ***

 و کاردانش  یازدهم فنیپاسخنامۀ فارسی و نگارش 

 1399دی_   «دکتر حسابی -خلیج فارس  -شهید صیاد شیرازی »هنرستان  _ منطقه اللجین 

(5/0)توپ کوچك جنگی ب(           (5/0) غیر قابل درمان*** الف( 1   
(25/0) محملد(      (25/0) صفیرج(       (25/0) اصیلب(     (25/0) آز*** الف( 2  
ۀ زير مجموعه کلمه ای ديگر است.کلم (5/0) تضمن*** الف( 3  
شاخص: لقب يا عنوانی که بدون هیچ نشانه يا نقس نمای اضافه در   (5/0)  .ج( شهید محسن فخری زاده، توسط دشمنان مردم ايران ترور شدند *** 4

  کنار اسم قرار می گیرد.
انعطاف اين جادوگرانه –ف، جادوگرانه است. انعطا –انعططاف جادوگرانه تر  –انعطافی جادوگرانه  (5/0) ترکیب وصفی ***5  
              آن: صفت اشاره –ترين: صفت عالی  –*يك: صفت شمارشی   ( 5/0) ب( صفت شمارشی، صفت عالی، صفت اشاره *** 6
   ز يك شخص يا چیز سر زده باشد.آوردن دو واژه با دو معنی متفاوت در عبارت است، به گونه ای که در آنِ واحد و ا* (5/0): متناقض نما*** الف( 7

  . دادن صفت انسان به غیر از انساننفس کشیدن با آخرين توان* (5/0) تشخیص:ب(          
: حلقه در خانه کعبه2حلقه  -: مار چنبره زده  1حلقه –*کلماتی با تلفظ و شکل يکسان اما در معنی متفاوت   (5/0)جناس تام  ج(            

(5/0) گنجه ایج( نظامی  ***8  
(5/0) سخن گفتند، صحبت کردند. د:   (5/0) دنیا و آخرت(   ج: 5/0)عالقه مند به يك کتاب (  ب: 5/0) زندگی کند، ساکن بشود.الف: *** 9  

(1) تا می توانی از درآمد و دست رنج خودت بخور که نتیجه زحمات و تالشت به خودت بر می گردد. *** الف( 10  
(1). جايش ذهنم زياد می شد، معلوماتم افزايش می يافتگن ب(             

(1) چپ چپ نگاه کردن، تعجب کردن، نماز جماعت خواندن(   حال و هوا: 5/0)باشگاه (  مکان: 5/0) اولین روز، اذان مغربزمان: *** 11  
(8) ***محصول خالقیت ذهن دانش آموز****** 12   

( نتیجه گیری4( ويژگی های رفتاری   3های ظاهری   ( ويژگی 2( مقدمه   1( شخصیت نگاری: الف   
...: ...جناب کرونا چهره ای گِرد و توپولو دارند او هرگز تاجش را از خود دور نمی کند و همه او را با تاجش می شناسندمثال: ظاهری             

  وششان می آيد برای همین مدارس را مجازی کرد....از تدريس مدرن بیشتر خ« ويروس کرونا»: ...گويا ايشانرفتاری                  
زن و مرد رحم نمی کند. ،انسان و حیوان ،... او بوی از مروت نبرده و به پیر و جوان                              

( نتیجه گیری4( حال و هوا    3( زمان و مکان    2( مقدمه   1ب(    
ید.     اسالم در انجام مأموريت های مستشاری در حومه شهر حلب به دست تروريست های داعشی به شهادت رس ... اين فرمانده رشیدزمان و مکان:       
صبح از حسینیه حضرت زهرا)س( در پادگان ولیعصر در میدان سپاه تهران و   9مهر ماه ساعت  19پیکر مطهر علمدار شهدای مدافع حرم روز يکشنبه       
صبح در میدان امام خمینی)ره( همدان تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش همدان خاکسپاری شد... 9اه ساعت مهر م 20روز دوشنبه         
ه شهررا بحال و هوا: ... منتظر بوديم محرم فرا برسد تا پیراهن مشکی ارباب را بپوشیم، اما آن سال حاج حسین همدانی خودش زودتر بوی محرم         
صبح انتظار آمدن حبیب خود را می کشیدند... مرد و زن، پیر و6را زودتر سیاهپوش کرد...مردم از دارالمومنین و دارالمجاهدين همدان آورد و مردم         
مردم از نظر نظامی و اخالقی و جوان عکس سردار را در دست داشتند... اشك بر گونه ها جاری بود.. همدان بهت زده از دست دادن شیر مردی بود که        

و مقامات فرمانده کل سپاه سردار جعفری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضايی بود. جزء نادره های زمانه خويش دوستی و ايمان و...        
ردم آماده  لنوشته مزيادی برای تشییع پیکر ابو وهب میهمان همدان بودند...بر روی بنر نصب شده در خیابان شهدا که برای ثبت دکشوری و لشگری        
  شده بود اسم و امضاهايی بود که نشان می داد از سراسر ايران برای تشییع حاج حسین به همدان سفر کرده اند...      
«مطالب به صورت پراکنده و صرفا به عنوان مثال آورده شده است»        

20جمع بارم:                                        «احمد نادربیگی » باشید.  ق و سالمتموفّ                                          12سواالت:تعداد   
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