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 باسمه تعالی

 1398ر شهرستان / ناحیه / منطقه اللجین خرداد ماه د -سؤاالت امتحانات  داخلی 

1سؤاالت امتحان درس :  فارسی و نگارش  کار و دانش –پایه / رشته تحصیلی: دهم  فنی و حرفه ای    

1398/  03خ امتحان:    ..... / تاری              نام و نام خانوادگی :   ............................           

..نام پدر: ...................  شماره کالس: .................. دقیقه        ساعت شروع :  .....  90مدت امتحان :    

    18تعداد سؤاالت:    هنرستان دکتر حسابینام آموزشگاه :  

4تعداد صفحه:  نیاز به پاسخنامه: ندارد   
 ردیف سواالت نمره

نمره( 1معنی واژه )نمره(  10فارسی ) 1  

 معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

 الف( دو گوش را باال برد؛ از یال و غارِب به زیر آمد. ).............................(   ب( هنوز فضا از نم باران آکنده است. )..............( 

  ج( تصویر سرتیپ را با ضمائم و تعلیقات در نهایت مهارت کشید . ).....................................................(  

 د( واندر همه کاری داد از خویشتن بده،که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد )........................( 

1 

نمره( 1امالی واژه ) 1  

کنید. بنتخاا کمانك خلدا از را ستدر واژة  

.ندارم(   اصتماع   –  استماع)   گفت: داد نزن؛ من گوشلف( ا   

.بلدوزرچی ( جهاد خاکریز می زند –در زیر آن آتش شدید، ) بلدوذرچی ب(    

(؟!   نحراسد   -   نهراسد)    چگونه ممکن است کسی از مرگ ج(    

  بزرگ زندگانی شد.(    غبطۀ   -   قبطۀ)    که مردنی چنان،  /  د(  

2 

52/0 نمره( 5/1دستور زبان )   

  جمع مکسر کلمۀ  ) قلب (  را بنویسید؟

3 

5/0  )جملۀ پایه یا هسته(  و  )جملۀ پیرو یا وابسته(   را در جملۀ مرکب زیر مشخص کنید. 

 اینجا سوله ای است  که  گردان عبداهلل آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیّات را در آن می گذرانند.

 

4 

5/0 .را در نمونۀ زیر بیابید و بنویسید « نشانۀ ندا» و  « منادا»    

 از بار گنه شد تن مسکینم پست             یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

5 

25/0  قید را در جملۀ زیر مشخص کنید. 

 شهید محسن حججی واقعا یك بسیجی بود.

6 

5/0 نمره( 5/1آرایه های ادبی )   

در عبارت زیر مشخص کنید.)وجه شبه ( و ) مشبه به ( را   

 شهدای مدافع حرم در پاکی مانند رودخانه های جاری هستند.
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» )توجّه: یك آرایه در ستون  وجود دارد؟ « ب» ، کدام یك از آرایه های ستون  « الف» در هریك از بیت ها و جمله های ستون 1

اضافه است.( «  ب  

«ب »  «الف »    

 تشخیص

 ایهام

 اغراق

 تضمین

سجنا  

خروش سواران و اسپان ز دشت               ز بهرام و کیوان، همی برگذشتالف(   

«من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول»بازهر خندی گفت: داد نزن؛ ب(   

دم در فکر آن گودالم  /  که خون تو را مکیده است  /  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بو( ج  

اردفت:               زدست بنده چه خیزد خدا نگه دد( چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گ  

 

8 

نمره( 1حفظ شعر ) 1  

انتخاب شده است.یك بیت بعدی آن را بنویسید.« دلیران و مردان ایران زمین » بیت زیر از شعر   

جهان  شد  از  ایشان  پُر  از  گفت و گوی                         به  مردی  به  میدان  نهادند  روی  

 

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

9 

5/0 نمره( 2درک مطلب )   

؟زیر نماد چه چیزی می باشد بیت مشخص شده در واژة  

 صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی               ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

10 

5/0  عبارت زیر در درس دریا دالن یادآور کدام شهید واال مقام هشت سال دفاع مقدس است؟ 

 اگر یك دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها می شتابی.

11 

5/0 شخص شده در بیت زیر انجام چه کاری است؟منظور از قسمت م   

 تو  قلب  سپاه  را  به آیین بدار                من  اکنون،  پیاده،  کنم  کارزار

12 

5/0  درک و استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید. 

در « عظمت»یل، ای کاش به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توان کرد. خدا همان است  که پیش روی ماست. ناتانائ

 نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن می نگری.

 

13 

نمره( 2معنی نظم و نثر ) 2  

 معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید.

همی  برخروشید،  بَرسانِ  کوس               دلیری  کجا  نام  او  اشکبوس( 1  

 

گاه دار  سررشته  تا  نگه  داردگرت هواست که معشوق نگسلد پیمان               ن ( 2  

 

به زبان، دگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی.( 3  

 

اورد.خروس غالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر حریف مغلوب که مخذول و ناالن استرحام می کرد، رحم نی ( 4  
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5/0 نمره( 1بازشناسی) نمره( 10نگارش)   

زاویۀ دید آن را بنویسید. را بخوانید و متن زیر  

 

همان روز با همکارانش برای بازدید و شناسایی به منطقه ای که دست تکفیری ها بود رفته بود و در راه به کمین بر  3.5ساعت    

ه رگبار می می خورند، پاره ای از آتشی که دشمن در آنجا روشن کرده به ماشین اصابت می کند و ماشین را منحرف کرده و ب

بندند و راننده از ناحیه کمر و سردار حاج حسین همدانی از ناحیه چشم و سر آسیب جدی دیده و به بیمارستان فرستاده می 

  شب شهید می شوند. 8شوند که ساعت 

 زاویه دید:
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5/0 (ته هاگشودن گره ذهنی است؟)بارش فکری، اگر نویسی، گزین گف دزیر، مربوط به کدام شگرعبارت ( 1   

 ) اگر انسان اخالق را رعایت نکند به گرفتاری دچار می شود. (

 

)جانشین سازی، ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم، سنجش وشتۀ زیر ، با کدام روش نگارش داخل کمانك ، نوشته شده است؟ ( ن2

 و مقایسه(

ت در هر شرایطی خوب و باعث رستگاری عشق پنج نقطه دارد. شهادت هم پنج نقطه دارد.عشق خوب و بد دارد ولی شهاد» 

ابدی می شود.مقصد شهادت همیشه بهشت است ولی مقصد عشق گاه جهنم است.اما آنکه به جهنم می کشاند عشق نیست 

« شیطان است که خود را در پوست عشق جا زده است.عشق پاک مانند شهادت نام و یاد انسان را در این دنیا جاودان می کند.  

 

16 

نمره( 2های نوشتاری)سازه  2  

 یکی از مثَل های زیر را به دلخواه، انتخاب کنید و سپس با رعایت اصول نگارش، گسترش دهید.

. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی ب(                 باد آورده را باد می برد.الف(   

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................  
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نمره ( 7آفرینش )  7  

 رد آن متنی بنویسید. موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مواز میان 

 ، نوشتۀ ذهنی بنویسید. «سنجش و مقایسه» موضوعی انتخاب کنید و با استفاده از روش  (الف

 ، نوشتۀ ذهنی بنویسید.« جانشین سازی»موضوعی انتخاب کنید و با استفاده از روش  (  ب

ی نوشته، عینی با بهره گیری از حواس بند نویسی شده، رعایت سیر منسجم و منطق( 5/0ه ***توجه: خوش آغازی،جذاب )نمر

( نداشتن 5/0نمره  ) ( رعایت نشانه های نگارشی5/0نمره( خوش فرجامی،تأمل برانگیز ) نمره  5) و ذهنی با بهره گیری از تخیّل

(***5/0نمره  ) غلط امالیی  
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 سوِ تؼالٖات

1398ضْشستاى / ًاحِ٘ / هٌغمِ اللد٘ي خشدادهاُ  -ساٌّوإ تصح٘ح  اهتحاًات  داخلٖ    

1فاسسٖ ٍ ًگاسش ساٌّوإ تصح٘ح  اهتحاى دسس :    1398/  03تاسٗخ اهتحاى:    ..... /   

دل٘مِ  90هذت اهتحاى :  واس ٍ داًص -پاِٗ/ سضتِ تحص٘لٖ :  دٍاصدّن فٌٖ ٍ حشفِ إ    

اػت ضشٍع :  .....س دوتش حساتًٖام آهَصضگاُ :  ٌّشستاى    

 سدٗف ساٌّوإ تصح٘ح ًوشُ

ًوشُ( 1هؼٌٖ ٍاطُ )ًوشُ(  10فاسسٖ ) 1  

 هؼٌٖ لغات هطخص ضذُ سا تٌَٗس٘ذ.

 الف( دٍ گَش سا تاال تشد؛ اص ٗال ٍ غاسِب تِ صٗش آهذ. )ه٘اى دٍ وتف(   ب( ٌَّص فضا اص ًن تاساى آوٌذُ است. )پُش(  

  ج( تصَٗش سشت٘پ سا تا ضوائن ٍ تؼل٘مات دس ًْاٗت هْاست وط٘ذ . )ًطاًِ ّا ٍ دسخِ ّإ ًظاهٖ(  

 د( ٍاًذس ّوِ واسٕ داد اص خَٗطتي تذُ،وِ ّش وِ داد اص خَٗطتي تذّذ، اص داٍس هستغٌٖ تاضذ )ػذالت( 

1 

ًوشُ( 1اهالٕ ٍاطُ ) 1  

وٌ٘ذ. بًتخاا وواًه خلدا اص سا ستدس ٍاطٓ  

  الف( گفت: داد ًضى؛ هي گَش )  استواع  –   اصتواع  ( ًذاسم.

  ب( دس صٗش آى آتص ضذٗذ، ) تلذٍرسچٖ – تلذٍصسچٖ ( خْاد خاوشٗض هٖ صًذ.

  ج( چگًَِ هوىي است وسٖ اص هشي  )   ًْشاسذ   -   ًحشاسذ   (؟!

  د( وِ هشدًٖ چٌاى،  /   )   لثغٔ   -   غثغٔ   ( تضسي صًذگاًٖ ضذ. 

2 

25/0 ًوشُ( 5/1دستَس صتاى )   

للَب  خوغ هىسش ولؤ  ) للة (  سا تٌَٗس٘ذ؟  

3 

5/0  )خولٔ پاِٗ ٗا ّستِ(  ٍ  )خولٔ پ٘شٍ ٗا ٍاتستِ(   سا دس خولٔ هشوة صٗش هطخص وٌ٘ذ. 

 اٌٗدا سَلِ إ است  وِ  گشداى ػثذاهلل آخشٗي لحظاتِ لثل اص ضشٍع ػولّ٘ات سا دس آى هٖ گزساًٌذ.

خولٔ پ٘شٍ ٗا ٍاتستِ ستِ                                    خولٔ پاِٗ ٗا ّ  

4 

5/0 سب: هٌادا ٗا: ًطأً ًذا       .سا دس ًؤًَ صٗش ت٘ات٘ذ ٍ تٌَٗس٘ذ « ًطأً ًذا» ٍ  « هٌادا»    

چِ ضَد اگش هشا گ٘شٕ دستٗا سب   اص تاس گٌِ ضذ تي هسىٌ٘ن پست             

5 

25/0  6 ل٘ذ سا دس خولٔ  » ضْ٘ذ هحسي حددٖ ٍالؼا ٗه تس٘دٖ تَد. «   هطخص وٌ٘ذ. 

5/0 ًوشُ( 5/1آساِٗ ّإ ادتٖ )   

 )ٍخِ ضثِ ( ٍ ) هطثِ تِ ( سا دس ػثاست صٗش هطخص وٌ٘ذ.

 ضْذإ هذافغ حشم     دس     پاوٖ           هاًٌذ              سٍدخاًِ ّإ خاسٕ  ّستٌذ

خِ ضثِ      ادات تطثِ٘                 هطثِ تِ         هطثِ                  ٍ                  

7 

» )تَخِّ: ٗه آساِٗ دس ستَى  ٍخَد داسد؟ « ب» ، وذام ٗه اص آساِٗ ّإ ستَى  « الف» دس ّشٗه اص ت٘ت ّا ٍ خولِ ّإ ستَى 1

اضافِ است.( «  ب  

«ب »  «الف »    

ج تطخ٘ص  

د اْٗام  

الف اغشاق  

ب تضو٘ي  

 خٌاس

اغشاق َاساى ٍ اسپاى ص دضت               ص تْشام ٍ وَ٘اى، ّوٖ تشگزضتخشٍش سالف(   

تضو٘ي «هي گَش استواع ًذاسم، لِوي تَمَل»تاصّش خٌذٕ گفت: داد ًضى؛ ب(   

دس فىش آى گَدالن  /  وِ خَى تَ سا هى٘ذُ است  /  ّ٘چ گَدالٖ چٌ٘ي سف٘غ ًذٗذُ تَدم ( ج

 تطخ٘ص 

اْٗام  چِ گفت:               صدست تٌذُ چِ خ٘ضد خذا ًگِ داسد د( چَ گفتوص وِ دلن سا ًگاُ داس   
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ًوشُ( 1حفظ ضؼش ) 1  

اًتخاب ضذُ است.ٗه ت٘ت تؼذٕ آى سا تٌَٗس٘ذ.« دل٘شاى ٍ هشداى اٗشاى صه٘ي » ت٘ت صٗش اص ضؼش   

ص  گفت ٍ گَٕخْاى  ضذ  اص  اٗطاى  پُش  ا                         تِ  هشدٕ  تِ  ه٘ذاى  ًْادًذ  سٍٕ  

 

ًگْثاى  دٗي،  حافظ  وطَسًذ                                وِ  اٌٗاى  ص  آب  ٍ  گِل  دٗگشًذ  

9 

5/0 ًوشُ( 2دسن هغلة )   

ًواد پ٘ام سساى ػاضماى   ؟صٗش ًواد چِ چ٘ضٕ هٖ تاضذ ت٘ت هطخص ضذُ دس ٍاطٓ  

 صثا تش آى سش صلف اس دل هشا تٌٖ٘               ص سٍٕ لغف تگَٗص وِ خا ًگِ داسد

10 

5/0 ضْ٘ذ حاج حس٘ي خشاصٕ ػثاست صٗش دس دسس دسٗا دالى ٗادآٍس وذام ضْ٘ذ ٍاال همام ّطت سال دفاع همذس است؟   

 اگش ٗه دست تَ ً٘ض ّذٗٔ ساُ خذا ضَد، تاص ّن تا آى دست دٗگشٕ وِ تالٖ است، تِ خثِْ ّا هٖ ضتاتٖ.

11 

5/0 فشهاًذٓ وي  هٌظَس اص لسوت هطخص ضذُ دس ت٘ت صٗش اًدام چِ واسٕ است؟   

 تَ  للة  سپاُ  سا  تِ آٗ٘ي تذاس                هي  اوٌَى،  پ٘ادُ،  وٌن  واسصاس

12 

5/0  دسن ٍ استٌثاط خَد سا اص ػثاست صٗش تٌَٗس٘ذ. 

دس « ػظوت»ت  وِ پ٘ص سٍٕ هاست. ًاتاًائ٘ل، إ واش تِ ّش ودا تشٍٕ خض خذا چ٘ضٕ سا دٗذاس ًوٖ تَاى وشد. خذا ّواى اس

 ًگاُ تَ تاضذ، ًِ دس چ٘ضٕ وِ تِ آى هٖ ًگشٕ.

 خذا دس ّوِ خا ّست اگش آى سا ًوٖ تٌٖ٘  ػظوت دس ًگاّت ً٘ست  دٗذٓ خذا ت٘ي ًذاسٕ.

13 

ًوشُ( 2هؼٌٖ ًظن ٍ ًثش ) 2  

 هؼٌٖ ات٘ات ٍ ػثاسات صٗش سا تٌَٗس٘ذ.

ّوٖ  تشخشٍض٘ذ،  تَشساىِ  وَس               ٍ  اضىثَسدل٘شٕ  ودا  ًام  ا( 1  

 پْلَاى ضداػٖ وِ ًاهص اضىثَس تَد هاًٌذ عثل خٌگٖ فشٗاد صد.

گشت َّاست وِ هؼطَق ًگسلذ پ٘واى               ًگاُ داس  سشسضتِ  تا  ًگِ  داسد ( 2  

ض ٍفاداس تواًذ.اگش آسصٍ داسٕ وِ هؼطَق تش سش پ٘واى تواًذ تَ تٖ ٍفاٖٗ ًىي تا اٍ ً٘  

تِ صتاى، دگش هگَ ٍ تِ دل، دٗگش هذاس، تا گٌذم ًوإ خَ فشٍش ًثاضٖ.( 3  

 حشفت ٍ ػولت ٗىٖ تاضذ  تا خضء سٗاواساى ًثاضٖ.

خشٍس غالة، حشوتٖ وشد ًِ هٌاسة حال دسٍٗطاى. تش حشٗف هغلَب وِ هخزٍل ٍ ًاالى استشحام هٖ وشد، سحن ً٘اٍسد. ( 4  

ًوشدأً وشد. تش خشٍس ضىست خَسدُ وِ تا خَاسٕ ٍ ًالِ وٌاى التواس هٖ وشد سحن ًىشد.خشٍس پ٘شٍص، واس ًاخَا  
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5/0 ًوشُ( 1تاصضٌاسٖ) ًوشُ( 10ًگاسش)   

                                        اٍ )سَم ضخص( صاٍِٗ دٗذ:           صاٍٗٔ دٗذ آى سا تٌَٗس٘ذ. هتي صٗش سا تخَاً٘ذ ٍ

سٍص تا ّوىاساًص تشإ تاصدٗذ ٍ ضٌاساٖٗ تِ هٌغمِ إ وِ دست تىف٘شٕ ّا تَد سفتِ تَد ٍ دس ساُ تِ وو٘ي تش ّواى  3.5ساػت    

هٖ خَسًذ، پاسُ إ اص آتطٖ وِ دضوي دس آًدا سٍضي وشدُ تِ هاض٘ي اصاتت هٖ وٌذ ٍ هاض٘ي سا هٌحشف وشدُ ٍ تِ سگثاس هٖ 

وذاًٖ اص ًاحِ٘ چطن ٍ سش آس٘ة خذٕ دٗذُ ٍ تِ ت٘واسستاى فشستادُ هٖ تٌذًذ ٍ ساًٌذُ اص ًاحِ٘ ووش ٍ سشداس حاج حس٘ي ّ

ضة ضْ٘ذ هٖ ضًَذ. 8ضًَذ وِ ساػت   
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5/0  1( ػثاست صٗش، هشتَط تِ وذام ضگشد گطَدى گشُ رٌّٖ است؟)تاسش فىشٕ، اگش ًَٗسٖ، گضٗي گفتِ ّا( 

 ) اگش اًساى اخالق سا سػاٗت ًىٌذ تِ گشفتاسٕ دچاس هٖ ضَد. (

2( ًَضتٔ صٗش ، تا وذام سٍش ًگاسش داخل وواًه ، ًَضتِ ضذُ است؟ )خاًط٘ي ساصٕ، ًاساصٕ هؼٌاٖٗ ٗا تضاد هفاّ٘ن، سٌدص 

 ٍ هماٗسِ(

)ػطك پٌح ًمغِ داسد. ضْادت ّن پٌح ًمغِ داسد.ػطك خَب ٍ تذ داسد ٍلٖ ضْادت دس ّش ضشاٗغٖ خَب ٍ تاػث سستگاسٕ 

ٍلٖ همصذ ػطك گاُ خٌْن است.اها آًىِ تِ خٌْن هٖ وطاًذ ػطك ً٘ست اتذٕ هٖ ضَد.همصذ ضْادت ّو٘طِ تْطت است 

 ض٘غاى است وِ خَد سا دس پَست ػطك خا صدُ است.ػطك پان هاًٌذ ضْادت ًام ٍ ٗاد اًساى سا دس اٗي دً٘ا خاٍداى هٖ وٌذ.(

16 

هحصَل خالل٘ت رّي داًص آهَص    ًوشُ( 2ساصُ ّإ ًَضتاسٕ) 2  

ِ دلخَاُ، اًتخاب وٌ٘ذ ٍ سپس تا سػاٗت اصَل ًگاسش، گستشش دّ٘ذ.ٗىٖ اص هثَل ّإ صٗش سا ت  

. گش صثش وٌٖ ص غَسُ حلَا ساصٕ ب(                 تاد آٍسدُ سا تاد هٖ تشد.الف(   
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ًوشُ ( 7آفشٌٗص )  7  

 هَضَع ّإ صٗش ٗىٖ سا اًتخاب وٌ٘ذ ٍ دس هَسد آى هتٌٖ تٌَٗس٘ذ. اص ه٘اى 

 ، ًَضتٔ رٌّٖ تٌَٗس٘ذ. «سٌدص ٍ هماٗسِ» ذ ٍ تا استفادُ اص سٍشهَضَػٖ اًتخاب وٌ٘  (الف

 ، ًَضتٔ رٌّٖ تٌَٗس٘ذ.« خاًط٘ي ساصٕ»هَضَػٖ اًتخاب وٌ٘ذ ٍ تا استفادُ اص سٍش  (  ب

تٌذ ًَٗسٖ ضذُ، سػاٗت س٘ش هٌسدن ٍ هٌغمٖ ًَضتِ، ػٌٖ٘ تا تْشُ گ٘شٕ اص حَاس ( 5/0ُ ***تَخِ: خَش آغاصٕ،خزاب )ًوش

( ًذاضتي 5/0ًوشُ  ) ( سػاٗت ًطاًِ ّإ ًگاسض5/0ًٖوشُ( خَش فشخاهٖ،تأهل تشاًگ٘ض ) ًوشُ  5) تْشُ گ٘شٕ اص تخّ٘ل ٍ رٌّٖ تا

هحصَل خالل٘ت رّي داًص آهَص (***5/0ًوشُ  ) غلظ اهالٖٗ  
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