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 سمه تعالی***ا***ب

 1399ماه  اللجین دیمنطقه  -ت  داخلی سؤاالت امتحانا

  1399/  10/  9  تاريخ امتحان:   3فارسی و نگارش:  سؤاالت امتحان درس

 دقیقه  80 :  مدت امتحان :                         نام و نام خانوادگی

 :  ساعت شروع نیهم فددواز:  پايه/ رشته تحصیلی

 دکتر حسابیهنرستان : م آموزشگاهنا

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

 رديف سواالت نمره
نمره(10فارسی )  

 گزينۀ درست را انتخاب کنید. 1
د( واترلو   کدام گزينه نام يکی از جنگ های ناپلئون است؟   الف( پانوراما       ب( کُرّان       ج( شارلمانی    ( 1  

رير( کدام گزينه با ساير گزينه ها ارتباط معنايی ندارد؟   الف( حواله       ب( کازيه       ج( طلیسان       د( ماشین تح2    

1 

کنید. بنتخاا کمانك خلدا از را ستدر واژة 1  
.فرض ( است   -   رظف)  به خدا رسیدن.                    ب( متلوب ( همه است – مطلوب) حُسن که الف(    
. است(  قربت – غربت)  طاعتش موجبد(                       تهفه ( کرامت کردی؟   - تحفه) ما را چه  ج(   

2 

75/0  3 نقش دستوری قسمت های مشخص شده را بنويسید. »  محبت  چون  به  غايت  رسد،  آن  را  عشق  خوانند. « 

75/0  نوع وابستۀ وابسته در گروهای اسمی ) سیصد تومان پول، ديوارهای کهن روم، وسعت استان همدان ( به ترتیب کدام گزينه است. 
   ت، ممیزمضاف الیه، صفد(  ممیز، مضاف الیه، صفت       ج( ممیز، صفت، مضاف الیه       ب(        صفت، ممیز، مضاف الیهالف( 

4 

در گزينه های زير به کار رفته است؟ يك مورد اضافه است.(  مجناس تا، حُسن تعلیل، )استعارهکدام آرايه ادبی  1  
(........................................) کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند/     کاووس کیانی که کی اش نام نهادند( الف  
(........................................) ای گنبد گیتی ای دماوند/      ای ديو سپید پای در بند( ب  

5 

آن را بنويسید. مصراع اول انتخاب شده است.« صبحِ ستاره باران » بیت زير از شعر  1  
«/    ديوارِ  زندگی  را  زين  گونه  يادگاران       ......................................................................... »  

6 

5/0  7  منشیکیست؟   الف( شهاب الدّين سهروردی   ب( محمّدتقی بهار    ج( عین القضات همدانی   د( نصراهلل اثر« فی حقیقه العشق »  

5/1 .دبنويسی «سودای عشق از زيرکی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آيد » و دريافت خود را از عبارت درک     
 

8 

5/0 عشق چیست؟در نوشته زير شرط رسیدن به عالم    
«نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پايه ی نردبان نسازد.  –که باالی همه است  –و به عالم عشق »   

9 

زير را بنويسید. معنی بیت و جملۀ 2  
« و امیدش برآوردم دعوتش اجابت کردم»  ( الف  
« داد دل مردم خردمند/      زين بی خردان سفله بستان» ( ب  

10 

ه(نمر10نگارش )  

 خاطره زير دربارة شهید مدافع حرم همدانی حسین معز غالمی است. با دقت بخوانید و به موارد خواسته شده پاسخ بدهید. 1
     ستاد اون اوال، خودش تنهايی، با اجازه اغرب افتاده بود داخل سانس تمرين. اولین روزهايی که حسین میومد باشگاه زمان اذان م»  

ه که بقیه بعد از چند جلسوند. همه چپ چپ نگاهش می کردن... انگار چیز عجیبی ديده بودن... و نمازشو می خ می رفت وضو می گرفت
«        دن... میخونن و همه با هم نماز باهاش آشنا شدن و رفتار و اخالقشو ديدن نصف بیشتر بچه ها موقع اذان ورزشو تعطیل می کرد

بر اساس: شروع خاطره( 2                                           موضوع: (1        

11 
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نمره رعايت عالئم نگارشی و نداشتن غلط اماليی (1. ) يکی از گزينه های زير را انتخاب کنید و پاسخ دهید 3  
(مثل نويسیيا داستانی مرتبط بسازيد يا در چند سطر و کامل توضیح دهید.)«  از هفت خوان رستم گذشته.» الف( برای ضرب المثل    

 ب( حکايت زير را بخوانید و به زبان ساده بازنويسی کنید.)حکايت نگاری(
گرداند.دزدی بسته ای يافت که در آن چیز گران بهايی بود و دعايی نیز پیوست آن بود... آن شخص بسته را به صاحبش بر     

چرا اين همه مال را از دست دادی؟ اورا گفتند:   
م و شت که اين دعا، مال او را حفظ می کند... من دزد مال او هستم، نه دزد دين او... اگر آن را پس نمی دادگفت: صاحب مال عقیده دا

 عقیده صاحب آن مال، خللی می يافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و اين کار دور از انصاف است.
ک و دريافت خود را از شعر زير بنويسید.)شعر گردانی(ج( در  
«صائب تبريزی»پود عالم امکان  به هم پیوسته است   /   عالمی را شاد کرد آن کس که يك دل شاد کرد      تار و  

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................  
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.بنويسید را انتخاب کنید و دربارة آن متنی ادبیزير يکی از موضوعات  6  
دربارة باران  متنی ادبی دربارة ايران      ب( متنی ادبی دربارة سردار سلیمانی      ج( متنی ادبی دربارة آفتاب      د( متنی ادبیالف(   

نمره( 3تخیّل) بهره گیری از حواس و ذهنی با بهره گیری ازنمره( بند نويسی شده، رعايت سیر منسجم و منطقی نوشته، عینی با 1***توجه: خوش آغازی)
نمره( *** 5/0نمره( نداشتن غلط اماليی)5/0نمره( رعايت نشانه های نگارشی)1خوش فرجامی،تأمل برانگیز)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................  
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 *** باسمه تعالی ***

 1399دی_  حسابی  هنرستان دکتر_ منطقه اللجین _ دهم فنی و کاردانش دوازپاسخنامۀ فارسی و نگارش 

(5/0)طلیسان ( ج( 2          (5/0) واترلود( ( 1 *** 1   
(25/0)قربت د(      (25/0)تحفه ج(       (25/0)فرض ب(     (25/0)مطلوب *** الف( 2  
     (52/0)مفعول  آن:     (52/0)متمم : غايت      (52/0)نهاد محبت: *** 3

*چه چیزی را عشق خوانند؟ آن را  * غايت بعد از حرف اضافه)به( آمده است.    *چه چیزی به غايت رسد؟ محبت          
( *تومان: واحد شمارش   *کهن: صفت    *استان: مضاف الیه )اسم+ اسم(75/0) ممیز، صفت، مضاف الیهب(  *** 4   

: چه وقت؟3کی -ادشاه  : پ1کی –*کلماتی با تلفظ و شکل يکسان اما در معنی متفاوت    (5/0) جناس تام الف( ***5  
  (5/0)استعاره  ب(         

             (1)پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند *** ج( 6
  (5/0)الف( شهاب الدّين سهروردی  *** 7
(5/1)عشق اگر چه به ظاهر ديوانگی و نادانی است. اما اين جنون از دانايی ظاهری ارزشمندتر است.ب( *** 8  
(5/0)انی که معرفت و محبت را درک کند به عالم عشق خواهد رسید. انس*** 9  

(1) به دعايش جواب دادم و خواسته اش را برآورده کردم. الف( ***10  
(1)حق مردم دانا و آزاده را از اين جاهالن پست فطرت بگیر. ب(               

(5/0) و مکانزمان  :براساسشروع خاطره       (5/0)اهمیت نماز موضوع:  *** 11  
(3) ***محصول خالقیت ذهن دانش آموزان****** 12  

  هرگاه شخصی برای برای رسیدن به هدف و خواسته خود موانع بسیار سخت و دشواری را پشت سر می گذارد.الف(            
محافظت از  رگه ای قرار داشت. روی برگه دعايی برایدر کنار پول ها بو دزدی کیفی را سرقت کرد. داخل کیف مبلغ زيادی پول وجود داشت ب(            

ت دادی؟دسپول ها نوشته بودند. دزد وجدان نمرده، کیف را به صاحبش برگرداند. شريك های دزد با ناراحتی و اعتراض گفتند: چرا اين همه پول را از   
و اعتقاد و  ول او هستم؛ نه دزد دينش. اگر پولش را پس نمی دادمدزد گفت: صاحب کیف اعتقاد داشت که اين دعا، از پولش محافظت می کند. من دزد پ

.است وقت  دزد ايمان او هم بودم و اين کار دور از مردانگی ، آن باور آن مرد را سست و ضعیف می کردم  
ها يك نفر بلکه ايه اش و میوه اش نه تنشاد کردن ديگران مستلزم انجام کار خیر ونیك است. کار خیر و نیك مانند درختی پرثمر است که سج(            

 ديگران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. کار خیر انعکاسی در شهر هزار آيینه است که به تار و پود جامعه تابیده می شود.
(6) ***محصول خالقیت ذهن دانش آموز****** 13  

مراعات نظیر، و... ( ،احساس و عاطفه، تخیل بهره ببريد.    برای تولید متن ادبی می توانید از آرايه های ادبی ) تشبیه، تشخیص،   
ايران بانو، مادری است مهربان و با ايمان. دامن پر از لطف و محبت اش چهار فصل دارد... الف:   

. رنگ سفید نشان از خیرخواهی و خوش نیتی و صلح دوستی و نودوستی مادر دارد...د..راگ دپیراهن مادر سه رن  
رمی بفشارد و ببوسد و که تو پر کشیدی و کسی نبود تا دست پیرمرد معترض خوزستانی که سیل بی رحم همه زندگی اش را بلعیده بود به گاز وقتی ب: 

 التیام قلب هزار پاره اش باشد ديگر دست دادن و بوسیدن در زمین دارد به دست فراموشی سپرده میشود...
میمانه دشاهی جلوس کرد... و از دل آسمان دست دراز گرده و به گرمی گلبرگ های رز کوچولو را گرم و صآفتاب با جالل و جبروتی تمام بر تخت پا ج:

 نوازش کرد... 
ه می شود وقتی بین ابرهای قدرتمند آسمان درگیری و جنگ رخ می دهد ابری که شکست می خورد از خجالت آب می شود و مثل کشور شوروی تجزي د:

عید می شود..و به نقاط مختلف زمین تب  
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