
 

 

  باسمه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 3از  1صفحه  1397دی ماه آزمون:  تاریخ ریاضی 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)



 

 

  باسمه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 3از  2صفحه  1397دی ماه آزمون:  تاریخ ریاضی و تجربیرشته:  همدپایه:  فارسیدرس: پاسخنامه 

 :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(



 

 

  باسمه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 3از  3صفحه  1397دی ماه آزمون:  تاریخ ریاضی و تجربیرشته:  همدپایه:  فارسیدرس: پاسخنامه 

 (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،)

 

 

 

 



 
 


