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تاعوِ تؼالی 

دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 
 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

1397دی ماه آسهَى: تاریخدقیقه 75هذت آسهَى: کالط:هذرعِ:

3اس  1صفحِ تجربی و ریاضیرشتِ: همد: پایِفارسی: ًام درط

 بارم سؤال ردیف

 7 قلوزٍ ستاًی الف:

 ّای هشخّص شذُ را تٌَیغیذ. هؼٌی ٍاصُ 1

   .هجبش عهَلزار، ٍلیکي ثِ ایطبى  ذَیص را حرهت قبیلۀپیراى  الف(

    .کرزًس ِحقّضید ثفرهَز تب آى رٍز هَضی ثگرفتٌس ٍ زر ة( 

5/0 

 را در اتیات سیز تزرعی کٌیذ.« خیزُ»تفاٍت هؼٌایی ٍاصُ  2

 ٍ ذففبهَش هبًففس ذیففرُ الففف( لیففا  ٌففبى   

  ٌفففس پفففَیی  ذیفففرُة( ای تطفففٌِ ثفففِ   
 

 کففففس ّوففففِ ضففففیریي مففففرٌی  ففففَش هبًففففس 
 

 راة امففففترٍی مفففف کففففبیي رُ کففففِ تففففَ هففففی
  

5/0 

 کٌیذ.تا تَخِ تِ هؼٌا ٍ هفَْم خولِ، ٍاصُ هٌاعة را اًتخاب   3

 ن(.. زرآهسًس ٍ ذسهت کرزًس )هکبری/ قیّالف(  ٌساى کِ زر حوبم ضسین زالک ٍ .....

.    ثب  چ طرح جبًَری هفی  میبُثِ ترتِ  ،ًیوِ کبری ثب ذَز ثِ کالس آٍرزة( هعلن را عبزت آى ثَز کِ ًقطِ  ریرفت ٍ ذفَز ثفِ ......

   یٌی( ًطست )رًٍگبری/ ًقطِ ًقطِ ذَز هی

5/0 

 اعت، اصالح کٌیذ. ًادرعتّایی را کِ اس ًظز اهالیی  ٍاصُ 4

)لئین ٍ پست( )غرض ٍ زیي( )فراغ ٍ آمَز ی( )هتالطن ٍ ًبآرام( )هرگ ٍ عجل( )قراثفت ٍ ذَیطفی( )ذفسالى ٍ ذفَاری( )هْفراة   

 عجبزت(

1 

5 

 

 

 گشیٌِ درعت اهالیی را اًتخاب کٌیذ.

. زل کي کِ ایي جْبى ذراة  الف(  ثِ هی .......

ِ زیفسم   ة(  َ اذالصن ز فر ضفس ثفه کف فس  ثب ت     ...... ْع
 

 تآى مر امت کِ از ذفبک هفب ثسفبزز ذطف    ثر

  هففي کففِ زر آتففص ًگففرزاًن عیففبر ذففَیص را   
 

)عوبرت/ اهبرت(

 )ًغس ف ًقط(

5/0 

 ًیش ًشاى دّیذ. را سیز هشخص کٌیذ ٍ خای اصلی ضویز ۀنمونخْش ضویز را در  6

 ًگسففلس پیوففبى ففرت َّامففت کففِ هعطففَ    
 

 زار مففففر رضففففتِ تففففب ًگففففِ زارز    ًگففففبُ
 

5/0 

 شَد؟ در کذام گشیٌِ )ٍاٍ( پیًَذی دیذُ هی 7

 کرزًس. ثبر ٍ ثٌطي ّوِ را فراّن هی زازًس. از قٌس ٍ  بی  رفتِ تب ترُ الف( ذبًِ را اجبرُ هی

 ة( ًوبیص ًیورخ زًس بى رازی زرثرزاضت ٍ از مر ًیبزی ثَز.

25/0 

 کلوات هشخص شذُ را تٌَیغیذ.ًقش دعتَر  8

 ثَز. ٍفبزارالف( یَمف صسیق، 

 از حبزثِ ثرتر کطس. ذَیطتية( 

5/0 

 ؟ هشخص کٌیذ.اعت  یک دٍ تلفظی ّای سیز، کذام هیاى ٍاصُ 9

 «ثٌس بى، آمبیص، هْرثبى، زامتبى»

25/0 

 سیز چیغت؟ جملۀسهاى دقیق فؼل در  10

 خٌذیذ. ًویّایش دیگز  چشن

25/0 

 ّا را در گزٍُ اعوی سیز هشخص کٌیذ. ٍ ًَع دقیق ٍاتغتِّغتِ  11

 «غجطِ ثسرگ زًس بًی»
 

75/0 

 کذام قغوت خولِ سیز حذف شذُ اعت؟ ًَع حذف را هشخص کٌیذ.  12

 «ًیکَ ذَ ثْتر ّسار ثبر از ًیکَ رٍ»
 

5/0 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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 هؼٌای ٍاصُ هشخص شذُ را تا کارتزد اهزٍسی آى هقایغِ کٌیذ. 13

 «از ذَز ثبز کٌین. ضَخ»

5/0 

 خولِ در ستاى فارعی، هزتة کٌیذ.ة اخشای سیز را تزاعاط تزتیػثارت  14

 «ّب ثعس از تَ رٍا ثبضس، ًقط ّوِ پیوبى»

5/0 

 5 قلوزٍ ادتی ب:

 ّای سیز تیاتیذ ٍ تزرعی کٌیذ.  آرایی را در ًوًَِ ّای خٌاط ٍ ٍاج آرایِ  15

  فففَ زر ٍقفففت ثْفففبر آیفففی پسیفففسار الفففف( 

 ثَمفففِ زى ثفففر مفففر ٍ ثفففر زٍش هفففي   ة( 
 

 حقیقفففففت پفففففرزُ ثفففففرزاری ز رذسفففففبر 

 
  

5/0 

 در خولِ سیز هیاى کذام ٍاصگاى عدغ ٍخَد دارد؟ آًْا را هشخص کٌیذ. 16

«ًجیٌی کِ یَمف را از رٍی ًیکَ، ثٌس ٍ زًساى آهس ٍ از ذَی ًیکَ، اهر ٍ فرهبى آهس.»

5/0 

دارای  واژة)دٍ هؼٌیی    ّای سیز تیاتیذ ٍ کارتزد آى را تزرعی کٌیذ. آهیشی را در ًوًَِ حظّای ادتی ایْام، تلویح ٍ  آرایِ 17

 ایْام را تٌَیغیذ(

 تففففففریي لجرٌففففففس  الففففففف( ضففففففیریي 

 ة( ثِ جس از علفی کفِ آرز پسفری اثَالعجبیفت   

 ج(  فتن کفِ ثفَی زلففت  وفراُ عفبلون کفرز   
 

 تَمفففففففففففت ارادۀثفففففففففففر لجفففففففففففبى 

 کففِ عَل ففن کٌففس ثففِ عففبلن ضففْسای کففرثال را   

  فتفففب ا فففر ثفففساًی ّفففن اٍت رّجفففر آیفففس    
  

1 

 ای اعت؟ هٌظَر اس ایي کلوِ در هتي چیغت؟ در تیت سیز تخش هشخص شذُ دارای چِ آرایِ 18

 گفففف رزًب ففففبر کففففبرٍاى ضففففوب ًیففففس ث    ثسففففی کففففبرٍاى   ضففففت کبرٍاًسففففرایزیففففي 
 

5/0 

 ّا را تٌَیغیذ. ّای سیز هؼٌای کٌایِ در ًوًَِ 19

 .زیس ثسثرتی ذَز از  طن آًْب هی همۀکرز ٍ  الف( ثِ زیَار ٍ عولِ ثٌبّب ًگبُ هی

 .تحول مپر کٌینة( ثر تیر جَرتبى ز 

5/0 

 ّای سیز را کاهل کٌیذ. تیت 20

 ................... فففر زر طلجفففت رًجفففی ... الفففف( 

ة( زل ا ر ذساضٌبمی .....................................

 

 
 

2 

 8 قلوزٍ فکزی ج:

21 

 

 

 

 

 

 ّای سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیغیذ. هؼٌای ػثارت

   ِ ِ    الفففف( رامفففت ثفففِ هبًٌفففس یکفففی زلسلففف  (5/0) زازُ تفففٌص ثفففر تفففي مفففبحلِ یلففف

 (5/0) تَاى عسیس ثَز. ة( زر حضیط ّن هی

 (55/0) ثر حلق ٍ ثفر زّفبى ضفوب ًیفس ثگف رز    ج( آة اجل کفِ ّسفت  لفَ یر ذفبظ ٍ عفبم   

 ذففففال  ّففففر زاًففففب ٍ ًففففبزاى   ز( تففففَیی 

 ّف(  ٌبى کِ ّستی ثر ًطیي ٍ ًسزیا هي آی

 (55/0) 

(55/0) 
(

 (5/0) ٍ( زر ثیرًگ امت حرفی ثِ کبرش ثَز.

 (55/0) ز( آٌّگ کیس ٍ عساٍت کرزًس

 

 

4 
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 تا کذام گشیٌِ ارتثاط هؼٌایی دارد؟ ﴾ٍ هَکَزَ اهلل ٍ اهلل خیزُ الواکزیي ٍ هکزٍا﴿ آیۀ 22

 جفب، ٍفب کرز ٍ هلا تعبلی اٍ را زٍلت ثر زٍلت زیبزت کرز. مقابلۀالف( زر 

 .ثرذالف تقسیر رحوبى آهس ثرازراىتسثیر ة( 

25/0 

 کٌذ؟ در خولِ سیز ًَیغٌذُ تز کذام ٍیضگی اخالقی تأکیذ هی 23

 «اثر غن ٍ ضبزی پیص هرزهبى ثر ذَز پیسا هکي»

5/0 

 در تیت سیز چیغت؟« صثا»ٍیضگی شاػزاًِ  24

 ز رٍی لطففففف ثگففففَیص کففففِ جففففب ًگففففِ زارز  صففففجب ثففففر آى مففففر زلففففف ار زل هففففرا ثیٌففففی
 

5/0 

 ّا در فصل تْار آٍردُ اعت؟ شکَفایی گل در تیت سیز، شاػز چِ دلیلی تزای 25

 ضفففوبر امفففت  ّفففبی ثفففی  ص رًفففگاز آًففف  ففل از ضففَ  تففَ ذٌففساى زر ثْففبر امففت   
 

5/0 

 5/0 چیغت؟« ّا تغتِ هاًذ ای عال کح ٍ کَلِّوچَى هزٍاریذ در دل صذف »هقصَد اس ػثارت  26

 کٌذ؟ ػثارت سیز ِت چِ هفَْهی اشارُ هی 27

ثِ هست ثیست رٍز ثَز ٍ ایي فصل ثساى آٍرزم تب هرزم ثساًٌس کِ ثِ ضستی کِ از رٍز بر پیص آیس، ًجبیفس ًبلیفس ٍ از    ایي ّر زٍ حبل»

 «فصل ٍ رحوت کرز بر ًباهیس ًجبیس ضس.

5/0 

 ّایی ٍصف شذُ اعت؟ چزا؟ تا چِ ٍیضگی« ػقل»خولِ سیز در  28

 «افتس  ٌساى تٌبٍری ٍ ثلٌس/ کِ ثِ ٌّگبم توبضب/ کالُ از مر کَزک عقل هی»

5/0 

  َیٌسٓ ثیت زیر زارای کسام ٍیژ ی اذالقی امت؟ 29

 تففففففبج مففففففر  لففففففجي ٍ صففففففحرا هففففففٌن  فففففت زر  ایففففي هعرکففففِ یکتففففب هففففٌن   
 

25/0 

َیغیذ.هفَْم تیت سیز را  30  ٌت

 ثیففففساز ابلوففففبى ضففففوب ًیففففس ثگفففف رز     ثففِ جْففبى زر ثقففب ًکففرز     ففَى زاز عففبزالى 
 

5/0 

 20 خوغ تارم 
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باسمه تعالی 

دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 

3از  1صفحه 1397دی ماه آزمون:  تاریخریاضی و تجربیرشته: همدپایه: فارسیدرس: پاسخنامه 

 حذثه میرزا محمذم، مژده ساالرکیا، سلیمان شاوله: )ثِ تزتیت الفجب(گروه طراحی و بازنگری 

 : 1پاسخ سؤال 
   جعبِ، صٌدٍقة(   شیفتِ، ثسیبر هشتبق، آسهٌذالف( 

(45و81های)صفحه

 : 2پاسخ سؤال 
 خیزُ در ثیت اٍل در هعٌبی سزگشتِ ٍ حیزاى است ٍ در ثیت دٍم در هعٌبی ثیَْدُ

(84)صفحه

 : 3پاسخ سؤال 
 چیٌی ة( ًمطِ  الف(  لیّن

(23و23های)صفحه
 

 : 4پاسخ سؤال 
 لزض ٍ دیي/ هزي ٍ اجل/ خذالى ٍ خَاری/ هحزاة عجبدت

(18و33و32و23های)صفحه

 : 5پاسخ سؤال 
 ة( ًمط  الف( عوبرت

(31و43های)صفحه

 : 6پاسخ سؤال 
 است. «َّا»  الیِ ثزای ولوِ هضبف

(42و43های)صفحه

 : 7اسخ سؤال پ
   گسٌٗٔ )ب( صح٘ح است.

(85صفحۀ)

 :8پاسخ سؤال 
 ة( هفعَل   الف( هسٌذ

(85صفحۀ)

 :9پاسخ سؤال 
 هْرباى 

(41صفحۀ)

 :11پاسخ سؤال 
 هاضٖ استورارٕ

(33صفحۀ)

 :11پاسخ سؤال 
 الیِ(  غجطِ )ّستِ(/ ثشري )صفت ثیبًی(/ سًذگبًی )هضبف

(89و86هایهصفح)
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 :12پاسخ سؤال 
 فعل جولِ )است( ـ بِ قرٌٗٔ هعٌَٕ 

(79و91هایهصفح)
  

 :13پاسخ سؤال 
 شَخ: اهزٍسُ ثب هشُ یب شبداة یب گستبخ )یه هَرد وبفی است(/ گذشتِ: چزن یب آلَدگی

(28صفحۀ)

 : 14پاسخ سؤال 
 اس تَ، رٍا ثبشذ.ّب، ثعذ  ّب رٍا ثبشذ یب ًمط ّوِ پیوبى ثعذ اس تَ، ًمط ّوِ پیوبى

(41و83های)صفحه

  : 15پاسخ سؤال 
 ة( )ثز( ٍ )سز( جٌبس اختالفی  آرایی صبهت )ر(  الف( ٍاج

(82و81های)صفحه

 :16پاسخ سؤال 
 سًذاى/ فزهبى 

(41و43های)صفحه

 :17پاسخ سؤال 
 (52/0) آهیشی  )آهیختي حس چشبیی ثب ثیٌبیی( حس تزیي لجخٌذ الف( شیزیي

 (52/0) عبشَار ٍاقعٔة( تلویح ثِ 

 (2/0) ایْبم دارد: رایحِ/ آرسٍ «ثَ»ج( 

(81و75،87هایهصفح)

 :18پاسخ سؤال 
 استعبرُ اس دًیب )هجبس اس دًیب ًیش صحیح است(

(11و33های)صفحه

 :19پاسخ سؤال 
 وسی را همصز شوزدى الف( وسی را هسئَل داًستي ـ

 ة( ایستبدگی وزدى

(11و32های)صفحه

 :21پاسخ سؤال 
 ّا را برسد شاٗد/ چَى عشق حرم باشد سْل است ب٘اباى الف( گر در طلبت رًجٖ ها

 ٌاسٖ ّوِ در رخ علٖ ب٘ي/ بِ علٖ شٌاختن هي بِ خدا قسن خدا را ب( دل اگر خداش

(32صفحۀ)

 :21پاسخ سؤال 
 (52/0)هر مورد . دساحل تکِ٘ دادُ باشبر  کِ ٍ بَد إ بِ زلسلِ دق٘قاً شبِ٘الف( 

 (52/0)هر مورد .  .لذر ثَد تَاى گزاى ّن هی در جبی پستة( 

 (52/0) آیذ. ثِ سزاغ شوب ّن هی یرٍس( 2/0)رٍد.  ّبی هْن ٍ هعوَلی هی اًسبى ّؤ ج( هزي وِ سزاغ

 (52/0)هَجَداتی  آفرٌٌٗدٓ ّؤتَ  د(
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 (52/0)هر مورد  ثِ ًشد هي ثیب  سَار است شَ حبلی وِ داریثب ّویي ّـ( 

 (52/0)هر مورد . هشىل داشت است طرح اٍل٘ٔدر وشیذى ٍ( 

 (52/0)هر مورد  س( لصذ حیلِ ٍ دشوٌی وزدًذ.

(85و91،96،59،51،78هایهصفح)

 :22پاسخ سؤال 
 گشیٌِ )ة( صحیح است. 

(41صفحۀ)

 :23پاسخ سؤال 
 (2/0)داری   داری یب خَیشتي راس

 :24پاسخ سؤال 
 رسبى عبشك ثِ هعشَق( )پیبم پیه هیبى عبشك ٍ هعشَق

(48صفحۀ)

 :25پاسخ سؤال 
 شَق ٍ عشك ثِ خذاًٍذ

(81صفحۀ)

 :26پاسخ سؤال 
 )لذر ٍ ارسش ًیوب را ًذاشتٌذ( گبُ درن ًشذ. ارسش اٍ ّیچ

(54صفحۀ)

 :27پاسخ سؤال 
 اهیذ ثِ لطف خذاًٍذ داشتيّب ٍ  ًبپبیذاری سختی

(23صفحۀ)

 :28پاسخ سؤال 
 ًبتَاى اس درن ٍ ًبپختِ ـ چَى ثِ وَدن هبًٌذ شذُ است.

(31صفحۀ)

 :29پاسخ سؤال 
 غرٍر ٍ تکبّر

(82صفحۀ)

 :31پاسخ سؤال 
 ًبپبیذاری عذل ٍ داد عبدالى ٍ ثیذاد ظبلوبى

(33صفحۀدرسنهم،)
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