
 
  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( فارسیپاسخنامه درس: 

 1از  1صفحه   1397سفند اآزمون:  تاریخ  منهپایه: 

 :  1پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( 3الف)  

 نمره) 25/0(ب) تصرّف نشدن خاك ایران ـ جلوگیري از تحقیر شدن در تاریخ (یا هر پاسخ درست دیگر) 
 نمره) 25/0( 3ج) 
 نمره) 25/0(ـ ترسیدن ـ وحشت کردن 2 نمره) 25/0(دن ـ تعجب کردن شزده ـ شگفت1د) 

 نمره) 25/0( 1هـ) 
، ولی نمره) 25/0(ـ هر چند استراحتگاه بسیار خطرناك است و مقصد هم بسیار دور است 2 نمره) 25/0(ـ با دیگران با عدالت رفتار کن تا با تو هم با عدالت رفتار شود. 1و) 

 نمره) 25/0(روغن بگیر.  پر کردن یک چراغاندازة به  ـ نزد فالن همسایه برو و3 نمره) 25/0(هیچ راهی نیست که پایان نداشته باشد، پس غمگین نباش. 

:  2پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(ـ اصل و نسب 1الف) 

 نمره) 25/0(آید.  وجود می ب) هر اتّفاق خوب و هر موفّقیتی، با تالش و کوشش به
 نمره) 25/0(ج) همه جاي عالم هستی 

 نمره) 25/0(د) خشمگین شدن رزمندگان ایرانی 
 نمره) 25/0(ها را تحمل کرد.  هـ) براي رسیدن به هدف واال و ارزشمند، باید سختی

نمره) 25/0(و) چشم 
 :  3پاسخ سؤال 

 نمره) 25/0هر مورد (ـ پیرو 2ـ یافتن سالمتی 1الف) 
 نمره) 25/0هر مورد (ـ اجازه ـ دستور ـ فرمان 2 آویز ـ چراغدان ـ چراغ1ب) 

 :  4پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(ر غلط امالیی الف) چها

 نمره) 25/0(خوض ب) خوظ 

 :  5پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0(ردیف است. » کردن توان؟ نتوان«الف) 
 نمره) 25/0( 2ب) 
 نمره) 25/0( 3ج) 
 نمره) 5/0( 2د) 

 نمره) 25/0(ـ ماضی بعید 1هـ) 
 نمره) 25/0( 2و) 
 نمره) 25/0(ـ نادرست 2 نمره) 25/0(ـ درست 1ز) 
 نمره) 25/0(ـ عجایب 2 نمره) 25/0(ـ معراج 1ح) 
 نمره) 25/0هر مورد (پور  ) قیصر امین3ـ عطار نیشابوري 2ـ نظامی گنجوي 1ط) 

 :  6پاسخ سؤال 
آمدنـد، ولـی ایرانیـان     ترین ابزار جنگی به پیش مـی  هاي جهانی، وسایل و ابزار جنگی را به آنها داده بودند و با پیشرفته اه عراق، نیمی از قدرتپدر آن سوي جبهه و در سالف) 

 نمره) 25/0(مورد حمایت کشوري نبودند. 
 نمره) 25/0( گویی ب) سنجیده

 )12  (فارسی نهم، درس

 )25/0(هر مورد : 7پاسخ سؤال 
ـــود) دشــــمن دانــــا کــــه 1 غــــم جــــان بـ
ــرگ2 ــه م ــم ب ــا واره ــوتم، ت ــبس و خل ) در ح

 
 

ــود      ــادان بـــ ــه نـــ ــت کـــ ــر از آن دوســـ بهتـــ
بهـــــــر پریـــــــدنییـــــــا پـــــــر بـــــــرآورم،  

 

 )8و    2هاي  (فارسی نهم، درس


