
 

 

 

 نمره(7الف( زبانی)

 (5/1ضسُ را تٌَٗس٘س.) ّإ هطرع ـ هؼٌٖ ٍاص1ُ

                   )            (                 هثاش  هَلَغ طاىٗتِ ا ىيٍ٘لآى هست ضسُ اس غزٍر )            (                        ب(  ًوظسٗي  الف(

       )            (           ذَٗطتي هسؼَزعالغ إ هفترز تِ  )            (                        ز( سٗازت زاضت حشمآًىِ  ( ج

 فىٌسٕ )            (                                         ها سَا)            (      ٍ( وِ تِ تََز گاُترت ٍ  تًْٗا تٌس ٍ چاُ تََز، زر تِٗزر تسا ّـ(

 

 

 (5/1ّإ سٗز ضىل زرست  اهالٖٗ ٍاصگاى را هطرّع وٌ٘س.) ـ زر ًَضت2ِ

 ـ ذشالى( ذذالى)چِ رسس  ٖٗتز لػز ستوىاراى، گَ إ(                 ب(  إ ـ گشارزُ الف( ًواس غثح ضْازت)گذارزُ

 ج( آب )ػجل ـ اجل( وِ ّست گلَگ٘ز ذاظ ٍ ػام              ز( تا)ذَار ـ ذار( غن ػطمت آٍٗرتِ زر زاهي

     ٍ( زر زفغ هىاٗس زضوي تأذ٘ز )ثَاب ـ غَاب( ًثٌ٘س.       تَزّا  تي ـ ح٘اط( ات٘ح)هَثَلِ آب است رٍاى؛ زر آب،  ّـ(

 

 

 (25/0)س٘هزتة وٌ ٖجولِ زر ستاى فارس ٕاجشا ة٘را تز اساس تزت زٗس ت٘تـ 3

 لغزٓ تاراى وِ زرافتس تِ ذان                                  سٍ تسهس تس گْز تاتٌان

 

 

 (1است؟) تگَٗ٘س زل٘ماً چِ ج٘شٕ حذف ضسُـ ًَع حذف را زر ػثارات سٗز تٌَٗس٘س ٍ 4

 ٕ: س٘را زر ًَه س٘زاى ٍ اه تستِ س،٘را زر اه ٕسٍ٘ ًَهالف( 

 ب( تِ ػلٖ ضٌاذتن هي تِ ذسا لسن ذسا را: 

 

 (5/0ضسٓ سٗز را تٌَٗس٘س) ـ هؼاًٖ ّز ٗه اس افؼال هطرع5

 (             / گززش گززًٍه حم٘ز هزا وطت )      وطتالف(آُ ٍ زرٗغا وِ چزخ پ٘ز هزا 

 / تا تِ ّوساِٗ ًگَٗس وِ تَ زر ذأً هاٖٗ)                        (وطتيب( ضوغ را تاٗس اس اٗي ذاًِ تِ زر تززى ٍ 

 
 

 (5/0ـ ًمص زستَرٕ ّز ٗه اس ولوات هطرع ضسُ را تٌَٗس٘س.) 6

 سگاى ضوا ً٘ش تگذرز: )                   ( ػَػَالف( اٗي 

 ًجاتتت: )                   ( زارِ آٌِٗب( ضفك 

 

 فارسي                                                                                                            

 101-981011                 80                                                           رياضي/تجربيدهم                                                         

 دانش آموز عسيس شما مي توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پايان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir 
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 (5/0ـ زرستٖ ٍ ًازرستٖ ػثارات سٗز را هطرع وٌ٘س.) 7

 هتوّوٖ است(: « ت»فزستوت)ًمص زستَرٕ ضو٘ز إ غثحسم تث٘ي وِ وجا هٖ الف(

)ٗه ٍاصٓ زٍ تلفظّٖ( : تِ عؼوِ وٖ سگ زَٗاًِ آضٌا گززز؟/ل٘ة را ًتَاى هْزتاى تِ احساى وززب( ر

(75/0اسوٖ تا فزهَل سٗز را پ٘سا وززُ ٍ تٌَٗس٘س) گزٍُسِ  ـ زر اضؼار سٗز8

 الِ٘ :  الِ٘ + هضافُ ّستِ + هضافُ

إ/ ٍ ٍجساى تارٗد اٗستازُ ٔ  زر گَضِاًس/ ٍ آب را / وِ هْز هازر تَ ست/  زارم / وِ تِ احتزام تَ ل٘ام وززُ زرذتاى را زٍست هٖ

 تَ ست. ٔ  تزٗي لثرٌس/ تز لثاى ارازُ ض٘زٗي

ـ )  (3ـ )                                      ( 2(                                    ـ )  1

(5/0«)ّا وززٕ تَٕ گل ٍ رٗحاىن ذَٗطتٌ تٖ» ـ زر هػزاع 9

 الف( ًمص زستَرٕ ضو٘ز هطرع ضسُ را تٌَٗس٘س. 

را تٌَٗس٘س)هثالً هضارع اذثارٕ(: « وززٕ»سهاى ٍ ًَع فؼل ب( 

نمره( 5بخش ادبی)

(75/0).تَض٘ح زّ٘س زل٘كـ آراٗٔ هطتزن زٍ ت٘ت سٗز را 1

ٖثَزتِ جش ضزهٌسگًٖ حاغل ٖت حاغل                             هجٌَى زر توام ػوز، سز تاال ًىزز  س٘تـ 

وطس ّز زم تِ سَٕ ػالن زٗگز هزا ضَق رٍٕ زٍست                 هٖگٌجن وِ  ـ ساى  زر اٗي ػالن ًوٖ

: 1ت٘ت 

: 2ت٘ت

(1وجود دارد؟) توجّه : درگروه ب یک آرایه اضافی است ()« ب» کدام یک از آرایه های گروه «  الف» ـ با توجه به نمونه های گروه 2

بالف 

سپز وٌ٘ن                تا سرتٖ وواى ضوا ً٘ش تگذرزالف( تز ت٘ز جَرتاى س تحول 

 افتس ب( والُ اس سز وَزن ػمل هٖ

ج( گفتن وِ تَٕ سلفت گوزاُ ػالون وزز            گفتا اگز تساًٖ ّن اٍت رّثز آٗس

 ز(پطت زَٗار آًچِ گَٖٗ َّش زار                    تا ًثاضس زر پس زَٗار گَش

تطثِ٘ 

هجاس 

تطر٘ع 

اْٗام 

آه٘شٕ حس 

(75/0) زل٘ك تَض٘ح زّ٘سرا تٌَٗس٘س ٍ هطرع ضسُ  ّإ ـ آراٗٔ ترص3

)  ( زػَا زاضتٌس سز ّوِ اذن وززُ تَزًس ٍ تا اٍالف(  

( تسٖ وارٍاى گذضت )      وارٍاًسزإب( سٗي 

( تَز. رٍضيتىِّ چوي  هٗ هثل نّٗا حزفج(   (

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت



 (5/0ـ جاّإ ذالٖ را پز وٌ٘س)4

 .ست٘آى هطرّع ًزر  جإ ...................ًسارز ٍ  ٖاس ضؼز هؼاغز است وِ آٌّگ زارز اهّا ٍسى ػزٍض ٕگًَِ االف(ضؼز سپ٘س

 است.«  ................... ًاهِ س٘است»ب( ًَٗسٌسٓ وتاب 

 (2ـ ات٘ات سٗز را واهل وٌ٘س)5

 ...... پازضاّـٖ زّس اس وزم گسا راالف( تزٍ إ گسإ ......... زر ذأً ػلٖ سى       وـِ .....

 ب( ..................................................................       چَ اس٘ز تَست اوٌَى تِ اس٘ز وي هسارا

 ...ج( تا ػْس تَ زرتستن ػْس ّوِ تطىستن       .....................................................................

 ّا ز( گز زر علثت رًجٖ ها را تزسس .............      چَى ػطك حزم تاضس ......... است ت٘اتاى

 

 

 نمره(8بخش فکری)

 ـ هؼٌٖ اضؼار ٍ ػثارات سٗز را تٌَٗس٘س1

 (1الف(  إ هفترز تِ عالغ هسؼَز ذَٗطتي                         تأث٘ز اذتزاى ضوا ً٘ش تگذرز)

               (                                                                                                            ) 

 

 )                                                                      ( (75/0ب( آٌّگ و٘س ٍ هىز ٍ ػساٍت وززًس)

 

 (  1ًگاُ زار سز رضتِ تا ًگِ زارز)                        ج( گزت َّا ست وِ هؼطَق ًگسلس     

                                                                                                                            ()          

 

 

 )                                                                            ( (5/0ز( ذَاست وشاى ٍرعِ لسم زروطس)

 

 (75/0)تساى وَش وِ تِ ّز هحالٖ اس حال ٍ ًْاز ذَٗص تٌگززٕ ُ(

 

                                                                                                                  (          ) 

 

 (5/0إ را زارز.) ـ ضاػززر ت٘ت سٗز لػس ت٘اى چِ ًىت2ِ

  ت٘ساز ظالواى ضوا ً٘ش تگذرز /چَى زاز ػازالى تِ جْاى زر تما ًىزز

 

« تَاى ػشٗش تَز است/ ّ٘چ گَزالٖ چٌ٘ي رف٘غ ًسٗسُ تَزم/ زر حض٘ض ّن هٖ زر فىز آى گَزالن/ وِ ذَى تَ را هى٘سُ» ـ ضؼز3

 (5/0اضارُ زارز؟)تِ وسام سري 
 

 

 (5/0زارز؟) اًساى را اس چِ وارٕ تز حذر هٖ« فزٍش هثاش گٌسم ًوإ جَ»ـ هثل 4
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 (75/0)لغفاً هؼٌٖ ػثارت را ًٌَٗس٘س فمظ هفَْم( )ـ هفَْم ّز ٗه اس ػثارات سٗز را تٌَٗس٘س5

 : نًٗگَ هززم ةٍ٘ گٌاُ ذَز، پان ًگززم، ػ ة٘تا اس ػالف( 

 ٖ زٗس: تتَاً شً٘ ة٘ػ ٌٖ٘ثّٗن  طاىٗهَلَغ هثاش تا ّوچٌاى وِ ٌّز ا طاىٗتِ اب( 

 : رٍ ذَ تْتز ّشار تار اس ً٘ىَ ج( ً٘ىَ 

 

 (1ـ ّز ٗه اس هضاه٘ي سٗز را رٍتزٍٕ ت٘تِ هتٌاسة  آى لزار زّ٘س.)زٍ هضوَى اضافِ است()6

 پَضٖ   ( تزذَرزارٕ ٍ ترطص، ػفَ ٍ چطنًاپذٗزٕ ػطك، لشٍم هحزهّ٘ت،  )ًاپاٗسارٕ لسرت،  پاوثاسٕ ػاضك، زرهاى

 

 سز ٍ سر ٍ زل ٍ جاًن فسإ آى ٗارٕ                     وِ حكّ غحثت هْز ٍ ٍفا ًگِ زارز)                 ( 

 

 )                 ( پاش ٖه ٖو٘وص ًٍ ٖذَز ه ٕسَ ٖوً٘                            زر اهز هؼاش ز٘س ارُّ گ ن٘تؼل

 

 ّا تىطت                  ّن تز چزاغساى ضوا ً٘ش تگذرز)                 ( وِ زر سهاًِ تسٖ ضوغ تازٕ

 

 )                 ( سزٍش غام٘پ ٕگَش ًاهحزم ًثاضس جا ٕ              ًطٌَ ٕپزز ُ رهش يٗآضٌا س ٕتا ًگزز

 

                

 (5/0)تزًس؟ ٖوار ه تِ يٗرا زر وسام هفَْم ًواز« غثا » ٍٓاص سٌسگاى،ًَٗ اٗضاػزاى  ،ٖفارس ات٘زر ازتـ 7

 

 

 (25/0تأو٘س تز چِ هَضَػٖ زارز؟)« ار٘ت ثاٗس زت٘تزازر، س ٕا /  ستً٘ چ٘ظاّز ّ ٕثاٗغَرت س» ـ  ت٘ت8
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    سال دهن                      دبیرستاى باقرالعلوم آزهوى ادبیات ترم اوّلکلیذ

 نوره(7الف( زبانی)

:تختطالعد(دٍراًذیطیحشم(جهثاشهَلَعب(رٍشالفـ1

:هخلَقاتهاسَاٍ(تختگاُ ّـ(





ٍ(صَاباتیحّـ(د(خارج(اجلخذالىایب(الف(گشاردُ(5/1)ـ2





تذهذسٍتسگْزتاتٌاکدرافتذقطزٓتاراىکِتِخاک(25/0ـ)3





هعٌَیخَرمحذفتِقزیٌِتِخذاقسنهیب(حذفلفظیالف((1ـ)4



 (5/0ـ)5

خاهَشکزدىب(تِقتلرساًذىالف(





هسٌذب(ًْادالف((5/0ـ.)6



(5/0ـ.)7

(درستبًادرستالف(

(75/0ـ)8

(تَٔ  لثاىارادُـ)3(تاریخٍجذاىٔ  گَضِـ)2(هْزهادرتَـ)1





(5/0ـ)9

هاضیاستوزاریب(هفعَلالف(



 نوره( 5بخش ادبی)

(75/0ـ)1

دلیلپاییيتَدىسزتیذهجٌَىضزهٌذگیصتزایتارًذاضتياست)حسيتعلیل(:1تیت

تعلیل(خَاًذ)حسيدلیلًگٌجیذىهيدرایيعالنایياستُخذاهزاتِسَیخَدهی:2تیت



Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 (1ـ)2



بالف

تطثیِالف(

تطخیصب(

ایْامج(

هجاسد(









(75/0ـ)3

هجاساسفکزٍخیالالف(

هصزحِاسدًیأ  استعارُب(

حسآهیشیحزفضٌیذًیٍضیزیيچطیذًیاست.ج(

 

(5/0ـ)4

الولکخَاجًِظامب(قافیِالف(

(2ـاتیاتسیزراکاهلکٌیذ)6

تِجشاسعلیکِگَیذتِپسزکِقاتلهيب(هسکیي/ًگیيالف(

ضایذ/سْلد(تعذاستَرٍاتاضذًقضّوِپیواىّاج(





 نوره(8بخش فکری)



(5/0)هیزًذچِتزسذتِتیذادگزاىٍقتیدادگزاىهیـ2



(5/0ضزفالواىتالوکیي)ـ3



(5/0)دٍرٍییـ4



(75/0)ـ5

سیزتتْتزاسصَرتاستج(ًذاضتيتعصّةب(عیةخَدرادیذىالف(



(1ـ)6

لشٍمهحزهیّت،(،ًاپایذاریقذرت،تزخَرداریٍتخطص)پاکثاسیعاضق،
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(5/0پیکٍخثزرساى)ـ7





(25/0)اعتثارٍارسشتاسیزتٍخَیاستًِصَرتٍظاّزـ8
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