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 7 قلورٍ زتاًی الف(
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 ّای زیر را تٌَیسیذ. هؼٌی ٍاشُ

 تا ّسار ّسار درم تِ دیگر هوالک دٌّذ. هثال داددیگر رٍز اهیر الف( 

 تَدًذ. هتّفكهردم رٍزگار تر تمَا ٍ زّذ اٍ ب( 

 .تیٌگارد ای تست کِ پیشاهذ ًاگَار را فاجؼِ آًمذرّا تِ زًذگی دل ًویج( 

 کوووواری رب ازیووووي گووووسا   د( گووووَ یووووا 
 
 

 رسووووووتگاریتَفیووووووك دّوووووون تووووووِ    
 

 .ّر ٍجة خاکی از ایي هُلک چِ تسیار است آى سرّا کِ رفتِ پاسّو( تِ 

 ّای تَج رٍس تاز شذ. ٍ صفیر گلَلِ ًْیة فردای گٌجِ تا سپیدۀٍ( 
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 غلط اهالیی را در ػثارات زیر هشخص کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ. 2

 ّا تِ فراتر از ایٌْا دٍختِ شذُ تَد. تار رٍس خَاّاًِ ٍ ٍحشت الف( ًگاُ فسٍى

 سایت گًَاگَى در ّر همام تر کار کرد.ٍآفریذ ٍ  ب( حك تؼالی چَى اصٌا  هَجَدات هی

 ّساّس ٍ لریَ خاست. اهیر ترخاست.ج( آًگاُ آگاُ شذًذ کِ غرلِ خَاست شذ. تاًگ ٍ 

 د( توووورٍ شوووویر درًووووذُ تووووا  ای دغوووو 
 

 

 هیاًووووذاز خووووَد را چووووَ رٍتوووواُ شوووو     
  

1 

 )دٍ هَرد( در گرٍُ کلوات زیر غلط اهالیی را هشخص کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ. 3

 «خَارزهشاّی، غراهت زدُ، شیر آغَزشاػثِ، رأفت ٍ هْرتاًی، فرٍق  غ تیثکراّیت ٍ ًاپسٌذی، سَر ٍ شادی، طَع ٍ رغثت، هٌ»
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 را در تیت زیر هشخص کٌیذ.« يتضوّ» رابطۀ 4

 پووووی تثریووووک سووووال ًووووَ در آى تووووار   
 

 

 زهووووووویي را تَسوووووووِ دادم رٍز ًوووووووَرٍز 
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 ّای زیر تررسی کٌیذ. را در ػثارت« هحجَب»واژۀ کارترد هؼٌایی  5

 الف( هحجَب گشت از هردهاى هگر از اطثّا ٍ...

 .هحجَب تَد ٍ دیذُ ٍ دلش از گٌاُ تِ دٍر..ب( هردی 
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. ّای تثؼی )هؼطَف، تذل، تکرار( را در گسیٌِ ًقش

 .خشیذتالف( ّویي حالت صلح ٍ یگاًگی تا ػشك اٍ را تردتار کرد ٍ تحو  ػظین 

 ب( تیاهَزهووووووت کیویووووووای سووووووؼادت 
 

 

 ز ّوووون صووووحثت تووووذ جووووذایی جووووذایی 
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. در هصراعًْاد را  7

 الف( کٌار ًوام توَ لٌگور گرفوت کشوتی ػشوك      

ٍ تخوووووووت   ِ دل ز کوووووووار ا  ب( ترداشوووووووت
 

 

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

..................................................................................................... 
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 اًذ؟ تیاى شذُ تالغی شیوۀّای زیر تِ  یک از گسیٌِ کذام

 َ َ  یالف( ًفسی تیا ٍ تٌشیي سخٌی تگو  ٍ تشوٌ

ووووسار جوووواى ت ووووِ  ب( یووووک جووووام ز صووووذّ 
 

 

 خٌوذاى کِ لیاهت است چٌذاى سخي از دّاى  

  ِ  ترخیوووووس ٍ لووووووا  هوووووا گووووورٍ ً ووووو
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. را در تیت« م»ًقش ضویر  9

 افووووسٍد ٍ آتوووورٍین کاسووووت نالووووف( ًوووواً

 دّوی  هوی  مب( تا زهاًی دیگر اًذاز ای کِ پٌوذ 
 

 

َاسوووووت   توووووی  ِ از هووووو لّت خ َایی تووووو  ًووووو

ٍ دل در جٌگ ًیست  کایي زهًان َگ  تر جٌگ است 
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  دریغ ٍ افسَس داًست؟ مایۀتِ اػتقاد هَالًا چِ چیسی را تایذ « در کَی ػاشقاى»تا تَجِ تِ هتي درس  17
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 چیست؟« کرد رٌّن آهاس هی سراچۀ»هفَْم ػثارت  18
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 زیر را تٌَیسیذ؟گزینۀ هفَْم هشترک دٍ  19

 الووف( ًیسووت جوواًش هحوورم اسوورار ػشووك    
 

 ّووور کوووِ در جووواى غووون جاًاًوووِ ًیسوووت    
 
 

 .هؼ ٍریذ کِ شوا را تا ػشك سرٍکار ًثَدُ است( ب
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 در تیت زیر چیست؟« شام رستاخیس»هٌظَر از  20

 در آى تووووواراى تیووووور ٍ تووووورق پوووووَالد   
 

 

 گشووووت هیوووواى شووووام رسووووتاخیس هووووی   
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 ّای هشخص شذُ چیست؟ در ػثارت زیر هقصَد ًَیسٌذُ از قسوت 21

 گریساى ّستٌذ. ّای تاز ٍ ًَرگیر پٌجرُاًذ، از  ػادت کردُ دریچِ ّای تاریک ٍ تی خاًِهردهی کِ تِ »

1 

 تا تَجِ تِ تیت زیر تحلیلی از سیر فکری پذر هجٌَى ارائِ دّیذ. 22

 از سوور تؼویوور دل تگوو ر کووِ هؼووواراى ػشووك 
 

 

 رٍز اٍل رًووگ ایووي ٍیراًووِ ٍیووراى ریختٌووذ     
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 20 جوغ تارم 
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 دورة دوم متوسطه  تشریحیآزمون پاسخنامه 
  

 2از  1صفحه  1397دی ماه آزمون:  تاریخ ریاضی و تجربیرشته:  دهمیازپایه:  فارسیدرس: پاسخنامه 

 حمیذ شفیعیپورانذخت پاکذل، : )تِ ترتیة الفثا( گروه طراحی و بازنگری

 : 1پاسخ سؤال 
  یافتگی  رهایی ـ نجاتد(   تپٌذارد ـ تصَر کٌذج(  عقیذُ ـ هَافق ّوسَ ـ ّنب(    دستَر داد ـ فرهاى دادالف( 

   و( فریاد ـ هراس ـ هیبت  هـ( پاسذاری ـ احترام ـ حراست

 : 2پاسخ سؤال 
 د( هیٌذاز  ج( غریَ  ب( ٍسایط الف( دّطت

 : 3پاسخ سؤال 
 شائبه ـ فروغ خوارزمشاهی منبع بی

 

 : 4پاسخ سؤال 
 سال ٍ رٍز

 : 5پاسخ سؤال 
 الف( پنهان ـ مخفی شذه / ب( با شرم و حیا

 : 6پاسخ سؤال 
 (22/0ب( جذایی: تکرار )   (22/0صلح ) معطوفالف( یگانگی: 

 (52/0)ّر هَرد : 7پاسخ سؤال 
 ب( بخت الف( کشتی عشك

 (ًورُ 2/0) :8پاسخ سؤال 
 )الف( صحیح است. گسینۀ

 (52/0)ّر هَرد  :9پاسخ سؤال 
 ب( هتون  الیِ الف( هضاف

 (52/0)ّر هَرد  :11پاسخ سؤال 
   کٌَى / قیذ تارگِ پادضاُ مسنذ

 :11پاسخ سؤال 
 یک: صفت شمارشی

 :12پاسخ سؤال 
 صحیح است. 2گسینۀ ج(  ( نان: مجازاً رزق و روزی2( سینه: مجازاً وجود/ 1)ب(  عشك/ استعاره: رگ روح نشترتشبیه: الف( 

 ، تشبیه: دانه انساناغ/ پارادوکس: کار بیکارانکنایه: رخت کشیذن/ جناس: باغ و ر هـ(    د( سذّ روان 

 :13پاسخ سؤال 
   ب( عرصِ ـ هخسى   الف( آفتاب حسي ـ هطعطع 

 : 14پاسخ سؤال 
 فیرٍزُ فام روضۀب( ضاّذ آى  تٌوای رخ کِ تاغ ٍ گلستاًن آرزٍست الف( 

  : 15پاسخ سؤال 
 صحیح است. ّر دٍ تیاًگر تالش ترای کسة رٍزی ّستٌذ. گسینۀ )ب(

 :16پاسخ سؤال 
 خلیفِ: خلیفِ هسلویي )در تغذاد(/ خَاجِ: تًَصر هطکاى

 :17پاسخ سؤال 
 تِ دام دیَ یا ضیطاى افتادى
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 :18پاسخ سؤال 
 ضذ. ظرفیت ٍ گٌجایص رٌّن تیطتر هی

 :19پاسخ سؤال 
 کٌذ. ّر کسی عطق را درک ًوی

 :21پاسخ سؤال 
 هیذاى جٌگ )هکاى جٌگ(

 :21پاسخ سؤال 
 هاًذگی ـ پیطرفت ٍ ضکَفایی ٍ آضٌایی تا علن ٍ داًص رٍز کٌِْ ٍ سراسر عقةّای  تِ ترتیة: سٌت

 :22پاسخ سؤال 
 پذر هجٌَى تِ هفَْم ًْایی ایي تیت رسیذ ٍ فْویذ دلی را کِ عطق ٍیراى کٌذ، دیگر آتاد ٍ سالن ًخَاّذ ضذ.


