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 ***بسمه تعالی***

 سؤاالت امتحانات

  تاريخ امتحان:       3فارسی و نگارشسؤاالت امتحان درس :  

 دقیقه80مدت امتحان : نام و نام خانوادگی :                         

 ساعت شروع :   پايه/ رشته تحصیلی :  

 نام آموزشگاه :  

 نام و نام خانوادگی مصحّح :
 امضاء :

 نمره به عدد : نمره به حروف :
 

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

 معنی لغات مشخص شده را بنويسید.
  الف( ده فرسخ راه را پیموده بود. )............................(  ب( زين بی خردان سِفله بستان. )........................( 

1 

نمره( 1امالی واژه ) 1  
.كنید بنتخاا كمانك خلدا از را ستدر واژة  

وحم ( نیايی. –ر ) وهم نتوان شِبه تو گفتن كه تو دب(            .حسنی در شهر سیرجان( قنات  –غنات )  كنار الف(    
  .مستعجل ( بود –مصتعجل  )دولت »امّا همه می دانیم كه د( .          همه جا كشیدهخان ( نعمت بی دريغش  –) خوانِ ج(  

2 

5/0 نمره( 5/1دستور زبان )   
 در عبارت های زير نوع حذف فعل و فعل حذف شده را بنويسید.

منّت خدای را، عَزَّوَجَل، كه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مَزيد نعمت. الف(  
«سعدی»  

3 

5/0 .كنیدرا مشخص  « مشتِ درشت»  تركیبنوع    4 

5/0  5 در عبارت »آن روز سیصد تومان پول مجموعا تهیّه كرده بودم كه به تهران بیايم.« وابستۀ وابسته از چه نوعی است؟ 

5/0 نمره( 1آرایه های ادبی )   
اضافه است.( «ب»ه در ستونك آرايي)توجّه:رد؟وجود دا«ب»كدام يك از آرايه های ستون،«الف»جمله های ستوندر هريك از بیت ها و  

«ب »  «الف »    
 حُسن تعلیل

 ايهام
 سجع

«.كمال»است و يکی « جمال»بدان كه جملۀ نام های حُسن يکی ( الف  
تاچشم بشر نبیندت روی  /  بنهفته به ابر، چهرِ دل بند ( ب  

 

6 

5/0 .و مفهوم آن را بنويسید نیدكمشخص «  ای گنبد گیتی ای دماوند     ای ديو سپید پای در بند    / »در بیت آرايۀ استعاره را    
   

7 

5/0 نمره(5/0تاریخ ادبیات )   
دانی    د( نصراهلل منشیالقضات هم ج( عین   ب( محمّدتقی بهار   ( شهاب الدّين سهروردی  الف       تمهیدات اثر كیست؟  

8 

نمره( 1حفظ شعر ) 1  
انتخاب شده است.يك بیت بعدی آن را بنويسید.«  قايقدر مکتب ح »بیت زير از شعر   

......................................................................     /      در مکتب حقايق پیش اديب عاشق  

9 



 

2 

 

نمره( 2درک مطلب ) 1  
زير پاسخ دهید. به سواالت« ز؟ گر كسی وصف او ز من پرسد   /   بی دل از بی نشان چه گويد با» با توجه به بیت   

كیست؟ نشانمنظور از بی  ب( ؟                                  منظور از بی دل كیستالف(   

01  

بنويسید. «ل ها افزون آيد.سودای عشق از زيركی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عق»درک و دريافت خود را از عبارت  1  
 

11  

نمره( 2) معنی نظم و نثر 2  
 معنی ابیات و عبارات زير را بنويسید.

.حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می ياب( 1  
 

از سیم به سر يکی كُلَه خود   /   ز آهن به میان يکی كمربند( 2  
 

21  

نمره( 1بازشناسی) نمره( 10نگارش) 1  
موارد خواسته شده پاسخ بدهید. است.با دقت بخوانید و به مجید صانعی موفقد مدافع حرم شهی استاد دفاع شخصیخاطره زير دربارة   

همیشه اكثر قراراشو يا توی امام زاده میزاشت يا اطراف امام زاده، خود منم اولین بار كه خاصی به امام زاده عبداهلل داشت.  عالقۀ»   
.خواستم ببینمش توی امام زاده قرار گزاشتیم  

فرم خادم افتخاری و از آقای حسینی)خادم امام زاده(و حرف زديم آخر سر با آقا مجید رفتیم يادمه مدتی قبل رفتن باهم بوديم    
گرفتیم و قرار بود فرمو تکمیل كنیم و به همراه عکس و مدارک بعدا ببريم براشون، روزای آخر كه در تماس بوديم بهم گفتش فرمو 

.توی اسباب كشی قبلی گم كرده و برم براش يه فرم بگیرم  
«حاال فرمو كه نگاه می كنم گريه امانم نمیده...       

 الف( موضوع:                                          ب( زاويۀ ديد:

31  

نمره( 1نداشتن غلط امالیی) یت نشانه های نگارشی ورعا نمره( 2سازه های نوشتاری) 3  
 يکی از گزينه های زير را انتخاب كنید و پاسخ دهید.

مل توضیح دهید.)مثل نويسی(يا داستانی مرتبط بسازيد يا در چند سطر و كا« از كیسۀ خلیفه میبخشه » ضرب المثل الف( برای   
 ب( حکايت زير را بخوانید و به زبان ساده بازنويسی كنید.)حکايت نگاری(

ت: با مردمانی همنشینی همی كنم زاهدی گفت: روزی به قبرستان رفتم و بهلول را در آنجا ديدم پرسیدمش اينجا چه می كنی؟ گف   
ايمان*عقبی:آخرت(با )راهنمای معنی: زاهد: .كه آزارم نمی دهند اگر از عقبی غافل شوم يادآوريم می كنند و اگر غايب شوم غیبتم نمی كنند  

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................... 
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نمره ( 6آفرینش )  6  
.بنويسید زير را انتخاب كنید و دربارة آن متنی ادبیيکی از موضوعات   

( متنی ادبی دربارة گل د    متنی ادبی دربارة شهید      ب( متنی ادبی دربارة مادر      ج( متنی ادبی دربارة پدر  الف(   
سجم و منطقی نوشته، عینی با بهره گیری از حواس و ذهنی با بند نويسی شده، رعايت سیر من(1***توجه: خوش آغازی،جذاب )نمره

نمره(***1نمره( نداشتن غلط اماليی) 1رعايت نشانه های نگارشی)نمره(1نمره(خوش فرجامی،تأمل برانگیز)2بهره گیری از تخیّل)  
...........................................................................................................................................................................................................................
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 ***بسمه تعالی***

 

  تاريخ امتحان:       3پاسخنامۀ امتحان درس :  فارسی و نگارش

 قهدقی80مدت امتحان : نام و نام خانوادگی :                         

 ساعت شروع :   پايه/ رشته تحصیلی :  

 نام آموزشگاه :  

 رديف سواالت نمره
( پست، حقیر، كوچك(           ب( )كیلومتر6الف( ) 1  1 

 2 الف( )قنات (       ب(  ) وهم (       ج( ) خوانِ (         د( )مستعجل (  1

5/0 به قرينۀ لفظی« است»حذف فعل  «است»جَل، كه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مَزيد نعمت.الف( منّت خدای را، عَزَّوَ   3 

5/0 ترمشت درشت   *درشت   یمشت      (تركیب وصفی)مشتِ درشت:    4 

5/0 زيرا از واحد شمارش استفاده شده است.«  * ممیز»وابستۀ وابسته   5 

5/0  6 الف( بدان كه جملۀ نام های حُسن يکی »جمال« است و يکی »كمال«. سجع ب( تاچشم بشر نبیندت روی  /  بنهفته به ابر، چهرِ دل بند حُسن تعلیل 

5/0 است. ديو سپید پای در بند استعاره از كوه دماوند    7 

5/0  8 تمهیدات اثر كیست؟ گزينۀ ج( عین القضات همدانی  

 9 در مکتب حقايق پیش اديب عاشق      /     هان ای پسر، بکوش تا روزی پدر شوی 1

معشوق؟ كیست  نشانمنظور از بی  ب( عاشق         الف( منظور از بی دل كیست؟  1  10 

 11 عشق اگر چه به ظاهر ديوانگی و نادانی است اما اين جنون از دانايی ظاهری ارزشمندتر است. 1

می كشد(وح ودل انسان را رانسان رادل زنده میکند و بی عشقی اس ومرگ را از بی عشقی پیداكن.)عشق عشق بشنرا اززندگی ( 1 2  
بسته ای. (  ای كوه دماوند تو كاله جنگی نقره ای )برف( به سر گذاشته ای و كمربند آهنی )سنگ( به كمر2  

12 

او * سوم شخصاويۀ ديد: ز  اده عبداهللزعالقه به امام زاده عبداهلل، قرار گذاشتن در امام زاده عبداهلل، خادم افتخاری امام موضوع:  1  13 

 *** محصول ذهن دانش آموز*** 3
 هرگاه شخصی برای هزينۀ های شخصی خودش و برای خوشگذرانی و رسیدن به اهدافش از پول: از كیسه خلیفه می بخشدالف( 

 بقیه و بیت المال عمومی خرج می كند )از قول كسی يا از جیب كسی وعده انجام كار يا خرج كردن را دادن(.
و بهلول را در آنجا ديدم. از او پرسیدم اينجا چیکار داری؟ بهلول گفت: روزی به بهشت زهرا رفته بودم فردی پرهیزكار می گفت:  (ب

آزار من نمی شوند و اگر روزی آخرت و روز قیامت را فراموش كنم به من يادآوری می با مردمی همنشینی میکنم كه موجب اذيت و 
 كنند و اگر از پیش آن ها بروم پشت سرم بد مرا نمی گويند و غیبتم را نمی كنند.

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

14 

 ***محصول خالقیت ذهن دانش آموزان*** 6
تنی ادبی دربارة گل( مد    متنی ادبی دربارة شهید      ب( متنی ادبی دربارة مادر      ج( متنی ادبی دربارة پدر  الف(   

برای تولید متن ادبی می توانید از آرايه های ادبی)تشبیه،تشخیص،مراعات نظیر،مجاز،واج آرايی و...(،احساس و عاطفه،تخیل بهره 
ببريد.   مثال:آفتاب طلوع كرد:آفتاب و شکوه و جالل بر تخت پادشاهی جلوس كرد.         غنچه به گل تبديل شد:غنچه خنديد.      

ا برخورد ابرها به هم باران می بارد:وقتی بین ابرهای قدرتمند آسمان درگیری و جنگ رخ می دهد ابری كه شکست می خورد از ب
                                      خجالت آب می شود ومثل كشور شوروی تجزيه می شود و به نقاط مختلف زمین تبعید می شود.

شد:كرة زمین لباس سفیدش را از تن بیرون آورد و لباس سبزش را بر تن كرد.شد و بهار شروع  زمستان تمام  
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