
 
  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیشپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( فارسیپاسخنامه درس: 

 1از  1صفحه   1397اسفند آزمون:   تاریخ  هشتمپایه: 

 :1پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(از جنگیدن با پهلوان عرب (عمرو بن عبدود)  )(کشیدن حضرت علی  دست الف)
 نمره) 25/0(زندگی لحظۀ عشق به وطن تا آخرین  ب)

 نمره) 25/0(ه همه قرار گرفتن ج) مورد توج
 نمره) 25/0(ناراحتی بندگان است. کنندة  برطرفخداوند  د) 
 نمره) 25/0( 1 هـ)
را از هـر حیلـه و فریـب و     نمـره)  25/0( )( حضرت علـی  ـ2 نمره) 25/0( ، همیشه ارزشمندتر و بهتر نیست.نمره) 25/0(باشد  هر چیزي که قد و قامت بلندتري داشته ـ1و) 

 ، نانی به من بده که بخورم و آبی به من بده تا بنوشم.نمره) 25/0( یا هنگام شب نمره) 25/0(اي فالنی، صبحگاه  ـ3 نمره) 25/0( پاك بدان. نمره) 25/0(نیرنگی 

 :2پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(امام زمان(عج)  الف)
 نمره) 25/0(نابود کردن ـ کشتن  ـ2 نمره) 25/0(عاشق شدن ـ شیفته شدن  ـ1ب) 
 نمره) 25/0( 2 ج)
 نمره) 25/0(در اختیار خداوند بودنِ عزّت و ذلّت انسان  ـ2 نمره) 25/0(هاي خداوند  ناتوانی انسان از شکرگزاري نعمت ـ1د) 

 :3پاسخ سؤال 
 )مترادف دیگر پذیرفته است.واژة (هر  نمره) 25/0(ـ ظاهر  نمره) 25/0(پیشوایی  الف)
 نمره) 25/0( جنگیدنبا یکدیگر ـ 2  نمره) 25/0(سر  به هدهد ـ شانه ـ1ب) 

 :4پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(لهجه  ب) لحجه  نمره) 25/0(مظاهر  ) مضاهر الف

 :5پاسخ سؤال 
 25/0(دو مورد کافی اسـت؛ هـر مـورد    » سان بدین«تکرار:  » /برق«و » ابر«نظیر:  مراعات» / گرید می«و » خندد می«تضاد: » / خندیدن برق«و » کردن ابر گریه«تشخیص:  الف)
 )نمره
 نمره) 25/0(» پشته«و » پشت« ب)
 نمره) 25/0(ردیف ندارد. » / ام آزادگی«و » ام افتادگی«قافیه: ج) 
 نمره) 25/0(بی صفت تعج د)
 نمره) 25/0(رمیده  )هـ
 نمره) 25/0(نادرست  ـ2 نمره) 25/0(درست  ـ1 )و
 نمره) 25/0(مولوي  الدین جالل )ز
 نمره) 25/0(آور محبت (یک مورد کافی است.)  وجدان ـ به سوي ساحل ـ پیام )ح
 نمره) 5/0(مو ـ دنیا ) ط

   :6پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(آموزي، سخنوري ـ بحث با دیگر افراد و تأثیرگذاري سخنش، آگاهی به امور سیاسی و اجتماعی زمان  زبانالف) 
 نمره) 25/0( دوستی) ارادت به وطن و خاك مادري، از ایمان است. (ارزش وطندوست داشتن و ب) 

 :7پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(در دورهاي کویر طبس  الف)
 نمره) 25/0(گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی  ب)
 
 
 


