
4ـفحاذ:  زعساز   

:اذـفح  

   
 
       

زارید  311/630/34 

 اهسحاى:

2ًام زرض: فارظی         
ٍزارذ آهَزغ ٍ خرٍرغ جوَْری    

 اظالهی ایراى

ظاعر  01:00    

 اهسحاى:

گیذاًَاز ًام ًٍام       

ذاًَازگی:   

 

زقیقِ 57  هسذ  

 اهسحاى:

ظٌٌسج 2ًاحیِ ازارُ آهَزغ ٍ خرٍرغ  ریاضی -زجرتی  رؼسِ:    
  خایِ: یاززّن دبیرستان امام سجادنوبت اول   زتیر هرتَعِ: فارٍقی 
ـفحِ اٍل ظَاالذ تارم                                      رزیف 

3227 

ًورُ( 5ف( قلورٍ زتاًی )ال   

ّای هؽرؿ ؼسُ را تٌَیعیس2 هعٌی ٍاشُ  

 الف( زًرساى فرٍ ترز چٌسی تِ جیة                         ب( ٍِزر ٍ ٍتال ایي چِ تِ کار آیس2

 ج( زل را تر هثال کَؼکی یافر 2                                 ز( حعي ظیرذ را تا ـثاحر زَأم زاؼر2

 ّـ( تِ هي آٍریس آذر ـٌن گریس خا را

 

 

3 

027 

یح کٌیس2حّا را زف آىی ًازرظر اهالیی ٍجَز زارز  زر اتیاذ زیر زٍ ٍاشُ  

ی جْاى اٍظر 6 هْراب زهیي ٍ آظواى اٍظر الف( حاجر گِ جولِ  

 ب( زیس یکی عرـِ تِ زاهاى ک6َُ ارضِ زُ هرسى خٌْاى کَُ

 

 

2 

0227 
 تا زَجِ تِ هعٌی اهالی کسام کلوِ ًازرظر اظر2

 زار خرزُز(آقاجی:    ج( عویس: تسرگ ب( ـراحر: آؼکار ی ًازک الف( زَزی: خارچِ

 

1 

027 

ّا را تٌَیعیس زرگرٍُ کلواذ زیر چٌس غلظ اهالیی ٍجَز زارز، زرظر آى  

آب حیاط اتسی -اتلیط خرزلثیط -اضغراب ٍ زؽَیػ -جعن ٍ غالة آزم -ـٌاف هَجَزاذا ا  

 

 

4 

027 

 ًقػ کلواذ هؽرؿ ؼسُ را تٌَیعیس2

 ا الف( ؼغال ًگَى ترر را ؼیر ذَرز2

 ب( ها هاًٌس ذَزغ از رظیسى تْار ظرهعسین2

 

 

7 

027 

؟ِ هفعَل ٍ زر کسام یک حرف اضافِ اظر زر کسام عثارذ )را( ًؽاًِ  

ف( زا ذَیؽسي را ضیعسکی ذرًس2ال   

 ب( تگریعر ٍ ایؽاى را تازگرزاًیس2

 

 

/ 

027 

زازُ ؼسُ خاظد زّیس2 ذزر عثارذ زیر تِ ظَاال   

«ظَگٌس تَظساى رٍی ظفیس یگٌاُ تْار ٍ تِ عْارذ ایي زٍؼیسُ تِ خاکی قاـس تی»   

2ی ًٍسی را تیاتیس الف( یک ٍاشُ  

   2ی تَظساى را تٌَیعیس ب( ظاذسواى ٍاشُ

 

 

 

 

5 



ـفحِ زٍم ظَاالذ تارم  رزیف 

0227 

؟ایی ّعسِ ٍ ٍاتعسِ اًجام ؼسُ اظرّای هرکة جاتج زر کسام گسیٌِ تیي ٍاشُ  

 ًَرگیر -ب( خیرزى  ؼٌاظیحق  -الف( گل ذاًِ

 عالظاز -( چْار راُذ   ظرخ رٍی -ج( گل ذاًِ

 

 

8 

0227 
2زر تیر زیر ًقػ زثعی را تیاتیس   

رٍین عسم زواؼا کِ راظر رظس از چح ٍ راظر6 ها تِ فلک هی ّر ًفط آٍاز عؽق هی»  

2 

 

 

1 

027 
  2ی زیر را هجَْل کٌیس جولِ

«2ًَاززهی ـسای ؼکفسي زل، هؽام جاى را»   

 

 

30 

027 
ّای زیرهؽرؿ کٌیس2 فرآیٌس ٍاجی کاّؽی یا افسایؽی را زر ٍاشُ  

 (    ب(گیعَاى)  (  الف( راظر گَیی) 

 

 

33 

آیس چیعر؟ هعازل هعٌایی فعل تار زازُ 0227  

 

 

32 

027 
هؽرؿ ًواییس2 ّا را ّا ٍ هفَذ ّا زجسیِ کٌیس2 ظدط ـاهر ی آى ّای زیر را اتسسا تِ ّجاّای ظازًسُ ٍاشُ  

 ب( هؤشّى:                                              الف( آظایػ:

 

 

31 

027 

 .بنووسن کراوەکان دیاری وشە مانای
 .نین گاور خۆ  -۱

 کردووە؟ سوور لێ چاوتان چیتانە سمر  -۲

2 

 

 

 

34 

 بدوزنەوە؟ «راوگە» وشەی بۆ هاوبناغەک  یە  0227
 

37 

027 

ًورُ( 7ازتی: )ب( قلورٍ   

2تیاتیس تیر زیر یک اظسعارُ ٍ یک زؽثیِ زر  

«ظرًؽسر عؽق تر رگ رٍح ززًس6 یک قغرُ فرٍ چکیس ٍ ًاهػ زل ؼس»   

 

 

 

 

3/ 

027 
ّای کٌایی را تٌَیعیس2 هعٌای ّر یک از عثارذ  

 :ب( اهیر از آى جْاى آهسُ                   : ف( زٍاظثِ آهسىال 

 

35 

0227 
زیر کسام ٍاشُ هفَْم ًوازیي زارز؟زر تیر   

«کٌس ّا حکایر هی کٌس6 از جسایی تؽٌَ ایي ًی چَى ؼکایر هی»   

 

38 

0227 

 « ظعسی ظرٌػ تِ ظري ّن ؼثیِ اظر ٍ تِ ّیچ کط ؼثیِ ًثاؼس»عثارذ   

 کٌس؟ هی تِ کسام ٍیصگی ظثک ظعسی اؼارُ 

 

 

کٌس؟  هی   

31 

 

 

 

 زر اتیاذ ٍ عثاراذ زیر را هؽرؿ کٌیس2 ّای هجاز، خارازٍکط را آرایِ 

 لف( ها خراکٌسگاى هجوَعین6 یار ها غایة ٍ زر ًظر اظر2ا 

 2چریسین ب( زر خالیس ظعسی هی

 

20 

 



 تارم

 

 

 رزیف ـفحِ ظَم ظَاالذ

027 

 ؟زّس ی ازتی را ًؽاى هی هؽرؿ ؼسُ کسام آرایِ ّای قعور 

ِّای گل ظرخ را تَظِ تاراى کرز2   الف( تاراى تْاری گًَ

  ب( تا جَاب زلد هجلط را زرک کرز2

 

23 

2 

 .سیکٌ کاهل را ریز اؼعار ٍقثل تعس  اذیات 

 ی هؽعؽع زاتاًن آرزٍظر ف( ای آفساب حعي، ترٍى آ، زهی ز اتر 6 کاى چْرُال 

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226222222222222222222222222222 

 ب(22222222222222222222222222222222222222222222222222222622222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 کؽیس ٍز قلن اٍ رقوی هی  کؽیس6  تر قسم اٍ قسهی هی 

22 

027 

 چی؟ بە ئەبێ کێنایە دوو ئەم مانای

 .بزماریش لە و دەدا نالیش لە -۱

 .کردووە پەروەردە باخەڵدا نێو لە مارم -۲

 

 

21 

027 

ًورُ( 8قلورٍ فکری )  

«ایي هرز تسرگ ٍ زتیر کافی تِ ًؽاط قلن زر ًْاز زا ًسزیک ًواز خیؽیي از ایي هْواذ فارغ ؼسُ تَز»زر عثارذ:   

تِ ًؽاط قلن زر ًْاز یعٌی چِ؟ الف( عثارذ  

 

 ب( هعازل اهرٍزی ًواز خیؽیي چیعر؟

 

24 

کٌس؟ ای را ٍـف هی رقفیس زر آب6 تِ رقؿ هرگ اذسرّای اًثَُ چِ ـحٌِ هیاى هَج هی»ؼاعر زر تیر  027  

 

 

27 

0257 

زر ایي آیٌِ رٍزکی چٌس ـثر کٌیس زا هي تر ایي هؽر ذاک زظر کاری قسرذ تٌواین زا ؼوا » زرعثارذ 

2«ّای تَقلوَى تثیٌیس ًقػ  

کاری قسرذ تٌواین یعٌی چِ؟ الف( زظر  

 ّای تَقلوَى چیعر؟ ب( هٌظَر از آیٌِ ٍ ًقػ

 

2/ 

چیعر؟ «ظِرّ»2 هٌظَر از «گفر الغاف الَّیر ٍ حکور رتَتیر تِ ظِرّ هالئکِ فرٍ هی»زرعثارذ   0227  25 

027 
 زر تیر زیر ؼاعر چِ زرذَاظسی زارز؟

 تِ حرؾ ارؼرتسی ذَرزم هگیر از هي کِ تس کرزم6 تیاتاى تَز ٍ زاتعساى ٍ آب ظرز ٍاظسعقا

 

28 

027 

«رفسن زا تر رٍی زٍخا کرز ٍ تیؽسر تر فَراى زریل راُ هی ی شٌّن آهاض هی ظراچِ»تا زَجِ تِ عثارذ   

کرز چیعر؟ ی شٌّن آهاض هی الف( هٌظَر از ظراچِ  

 زّس؟ زظر هی  چِ حالسی تِ ًَیعٌسُب( تعس از ذَاًسى ؼعر ظعسی  

 

21 

027 
 هفَْم ایي تیر را شکر کٌیس2

«زر ذَاب زٍغ خیری زر کَی عؽق زیسم6 تا زظر اؼارزن کرز کِ عسم ظَی ها کي»  

 

10 



چْارم ـفحِ ظَاالذ تارم  رزیف 

0227 

تیر زیر تا کسام تیر قراتر هفَْهی زارز؟   

«چِ تاؼی چَ رٍتِ، تِ ٍاهاًس ظیرچٌاى ظعی کي کس زَ هاًس چَ ؼیر6 »  

ف( گر ذلق جْاى حال هي ذعسِ تساًٌس6 از عیي زحیر ظراًگؽر ترایٌس2ال   

ًیاز6 راضی چرا تِ ًٌگ زوٌا ؼَز کعی ب( زا هوکي اظر زیعسي از ذلق تی  

 

 

 

13 

127 

 عثاراذ ٍ اؼعار زیر را تِ ًثر رٍاى هعٌی کٌیس2 

 760 کؽیسًس2ّا افکٌسًس ٍ ؼراعی تر ٍی  جاهِ -3

 

760 ٍظایظ گًَاگَى زر ّر هقام ترکارکرز2-2  

 

760 خای راظر افگار ؼس چٌاى کِ یک زٍال خَظر ٍ گَؼر تگععر2 -1  

 

2760 عالثاى  علَم ؼریعر زر هحضر اٍ حاضر ؼسًس2 -4  

 

2760 رؼسن2ظی عؽق ؼس  خرٍرزُ -7  

 

760 2تاؼس گواى ایي اًعاًر ی کسام زاًِ فرٍ رفر زر زهیي کِ ًرظر6 چرا تِ زاًِ -/  

 

760 ًِ تیگاًِ زیوار ذَرزغ ًِ زٍظر6 چَ چٌگػ رگ ٍ اظسرَاى هاًس ٍ خَظر2 -5  

 

760 این6 تاز ّواى جارٍین، جولِ کِ ؼْر هاظر2 این یار هلک تَزُ ها تِ فلک تَزُ -8  

 

 

12 

 پیاوێکە؟ چلۆن خان لە،خو دایکی وتەکانی پێ بە 027
 

11 

 ئەکردەوە؟ رووت خەلکی پیزەو لەخو ناوی بە کەسێک چ 0227
 

14 

جوع  20                  

 تارم:

      تا آرزٍی هَفقیر ترای ؼوا 
 



  2کلید سواالت درس زباى فارسی  

  نوبت اول دبیرستاى اهام سجاد  

 ریاضی -رشته تجربی  دبیر هربوطه : فاروقی 41/41/99تاریخ   پایه یازدهن

 

 

 بارم کلید سواالت ردیف

  نوره( 7الف( قلورو زبانی )  

 25/1 تر -ی       ُ( دلثر یخَترٍ –( زیثایی د    ج( قػر، کاخ                 الف( چاًِ            ب( تارگٌاُ   1

 5/0 الف( هحراب                      ب( ػرضِ 2

 25/0 آغاجی 3

 5/0 حیاذ –قالة  4

 5/0 ر ) هسٌذ(سضیر ) ًْاد(                    ب( سره 5

 5/0 الف( را حرف اضافِ      ب( را هفؼَلی  6

 5/0 ب( تَسساى    خاکی                –گٌاُ  الف( تی 7

 25/0 ج( 8

 25/0 چح ٍ راسر ) هؼطَف( 9

 5/0 ضَد هطام جاى ًَاخسِ هی 10

 5/0 ی )الف(                  افسایطی )ب(کاّط 11

 25/0 اجازُ هالقاذ دادى 12

 مُ / ءَ ر / رِ ى                                       ء آ / سا / یص    13

 ظ م / ظ م ظ / ظ م ظ                                   ظ ظ م/ ظ م / ظ م 

5/0 

 رسر  خَاًِ ًاس، ئاگر خِالف(   14

 ًجال راٍ َّرا ، جِ ب( ِّ

5/0 

 25/0 راٍکار –راٍ  –راٍچی  15

  نوره( 5قلورو ادبی ) 

 5/0 ی اسسؼاری( رٍح ) اضافِ رگ« ی زطثیْی اضافِ»ق ًطسر ػط 16

 5/0 ب( از هرگ ًجاذ یافسي             لف( تاضساب آهذى ا 17

 25/0 اًذ ّایی کِ از اغل خَد دٍر ضذُ ًی ًواد از هَالًا ٍ اًساى 18

 25/0 سْل هوسٌغ 19

 غایة ٍ ًظر ) خارادٍکس( -الف( خراکٌذگاى هجوَع 20

 ّا ٍ آثار سؼذی ب( خالیس سؼذی هجاز از ًَضسِ

5/0 

 5/0 ب( حس آهیسی الف( زطخیع                        21



 

 1 خیص هرًجاى هرا ترٍ / آى گفسٌر کِ خیص هرًجام آرزٍسر الف( گفسی زًاز 22

 1 ب( تازکطیذ از رٍش خَیص خای / درخی اٍ کرد تِ زقلیذ جای 

 ل دٍٍخ –دٍٍرٍ لف( ئِ  23

 ی دٍشهٌی کِ ًایٌاسیزی داً ارهِیتِ( 

5/0 

  نوره( 8قلورو فکری )  

 ا ضادی ضرٍع تِ ًَضسي کردتالف(  24

 ب( ًوازظْر

5/0 

 5/0 افسادًذ. ضذًذ ٍ در آب هی الذیي ٍ سداّاًص تا سداُ هغَل کِ چگًَِ کطسِ هی ی جٌگ جال ٌِغح 25

 75/0 ّای هخسلف را تثیٌیذ. ّا ٍ طرح ، ًقص «آفریٌص اًساى» ( زػرف ، قذرذ ًوایی     ب( آیٌِالف 26

 25/0 ) تاطي ، راز، قلة( 27

 5/0 یذ.ٌگَیذ کِ هرا هجازاذ ًک کٌذ ٍ هی کَزاّی کردى در ًَضسِ ٍ درخَاسر خَزش هی 28

 . ب( ٍارد دًیای ٍّن ٍ خیال ضذُ ٍ تِ فکریافر ی فکرم گسسرش هی ضذ . هحذٍدُ تراطالػازن افسٍدُ هیالف(  29

 کرد. رفر ، زأهل هی فرٍهی

5/0 

 5/0 ذزرک دًیای فاًی ، هرگ ، سفر تِ دیار آخر 30

 /.25 ب( 31

  تا زَجِ تِ هؼٌی ًورُ دادُ ضَد. 32

  25/0ای رٍی آى قرار دادًذ  چادر خیوِ  25/0ّا را گسسردًذ   ( گسسردًی1 

   5/0تِ کار ترد ّای هخسلفی در ّر جایگاّی ( ٍاسط2ِ 

  25/0 کِ یک الیِ از خَسر ٍ گَضر از آى جذا ضذ.ای  تِ گًَِ 25/0( خای راسر زخوی ضذ 3 

  25/0( داًص آهَخسگاى ػلَم دیٌی در خیطگاُ اٍ حاضر ضذًذ.4 

  25/0( سرًَضر هي تا ػطق خررٍرش یافسِ اسر 5 

)زًذُ ضذى اًساى  25/0چرا ًسثر تِ رٍییذى اًساى ضک ٍ زردیذ داریذ  25/0( کذام داًِ در زهیي رضذ ًکرد 6 

 خس از هرگ(

 

  25/0ٍ ّواًٌذ ساز چٌگی ضؼیف ٍ الغر ضذ   25/0 ( ًِ تیگاًِ ًِ آضٌا دلطاى تِ حال اٍ ًسَخر7 

  25/0تاز ّواى جا هی رٍین زیرا جایگاُ اغلی ٍ اتذی هاسر 25/0( ها در آسواى تا فرضسگاى ّوراُ تَدُ این8 

 
 

 

33 
 25/0حن تَ رٍُ تی 25/0ًاس خاى خیاٍیکی خَاًِ 

5/0 

34 
 25/0ال هِ 

25/0 

 

 موفق باشید


