
 

 

  تاسوِ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397دی ماه آزهَى: تاریخ دقیقه 60هذت آزهَى:   کالس: هذرسِ:

 1از  1طفحِ  تجربی و ریاضیرشتِ:  دهم: پایِ دین و زندگی: ًام درس

 بارم سؤال ردیف

 2 تخش آیات ٍ احادیث الف:

ٍات ٍ االرض ٍ ها تیٌْوا العثیي ها خلقٌاّن اال تالحق آیۀ شریفۀ تَجِ ِتتا  1 دى ِت چِ هعٌا است؟ ها خلقٌا السوا  حق َت
 

5/0 

2 
 

 1 .ترجوِ کٌیذرا  ًَىول طالحا ٍ الخَف علیْن ٍ الّن یحستاهلل ٍ الیَم االخر ٍ عهي آهي  آیۀ شریفۀ

 5/0 یک از هراحل قیاهت اشارُ دارد؟ تِ کذام  یََِمَ تَرْجُفُ الْأَرِضُ ٍَ الْجِثالُ ٍَ کاًَتِ الْجِثالُ کَثیثاً هَْیالً آیۀ شریفۀ  3

 عثارات ٍ هفاّین ب:

 هشخض کٌیذ.« غ»ّای غلط را تا  ٍ جولِ« ص»ّای طحیح را تا  جولِ 4
 (  . ) رٍد ّر کس تا تیٌص ٍ ًگرش خاظ خَد تِ سراغ استعذادّایص هیالف( 
 (  ) پٌذارد ٍ سَگٌذ یاد کردُ کِ فرزًذاى آدم را فریة دّذ.  دّذ کِ خَد را ترتر از آدهیاى هی خذاًٍذ از عاهلی درًٍی خثر هی ب(

 (  ) اًذ.  ایواى تِ خذا داًستِ الزمۀاًذ ٍ آى را  ج( پیاهثراى پس از ایواى تِ خذا، ایواى تِ آخرت را هطرح کردُ
 ( )  دّذ.  د( قرآى کرین از ٍجَد عالوی پس از هرگ تِ ًام )ترزخ( خثر هی

1 

 جوالت زیر را تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ. 5
 ......... آفریذ ٍ ......... سرًَضت خَیص قرار داد. خذاًٍذ ها را صاحة ......... ٍالف( 

 گیرد. ب( آثار اًکار هعاد، گریثاى کساًی را ًیس کِ هعاد را قثَل دارًذ، اها ایي قثَل داضتي تِ ......... ٍ ......... تثذیل ًطذُ است، هی
گَیاذ  دفا. .........    کٌاین کاِ های    ی پیارٍ  های  ها در هَاقعی کِ احتوال خطر یا خسارتی در هیاى تاضذ، از یک قااًَى عللا   همۀج( 

 احتوالی ......... است.
   ًثاضذ.حکوت خذا ایي است کِ ّیچ کار  از کارّا  اٍ ......... ٍ .........  الزمۀخذاًٍذ حکین است ٍ د( 
 عاهل ضعَر ٍ آگاّی اًساى در دًیا ......... است.ّا( 
 ضَد. ......... ٍ ......... عالن آضکار هی ٍ رٍد ّا کٌار هی خذاًٍذ پردُجاًة در آى رٍز تا تاتیذى ًَر حلیلت از ٍ( 

3 

 اططالحات زیر را تعریف کٌیذ. 6

 فی:تَّب(   اهِ:لَّ فسً  الف(

2 

 2  ج:

 تِ سؤاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ. 7
 چِ چیس  تایذ هلصذ ًْایی اًساى تاضذ؟الف( 

 چِ کساًی ّستٌذ؟تریي هَهٌاى  ب( هطاتق سخي رسَل خذا تاَّش
 هٌظَر از گرایص تِ تلا ٍ جاٍداًگی در اًساى چیست؟( ج
 چرا پیاهثراى ٍ اهاهاى تْتریي گَاّاى قیاهت ّستٌذ؟( د

 

 6 ترای سؤاالت زیر پاسخ تشریحی تٌَیسیذ ج:

 1 ّا ًیازهٌذ هعیار ٍ هالک ّستین؟ چرا ترای اًتخاب ّذف 8

 75/0 در ایي دًیای چٌذ رٍزُ است؟آیا ّذف از خلقت ها خَردى ٍ خَاتیذى  9

 1 تفاٍت تُعذ جسواًی ٍ رٍحاًی اًساى در چیست؟ 10

 25/1 دالیل قرآى کِ تر اهکاى هعاد داللت دارد، ًام تثریذ ٍ یک هَرد را تَضیح دّیذ. 11

 1 چیست؟« خرأآثار هات»ٍ « هاتقذم»هٌظَر از آثار  12

 ایي دًیا چِ تفاٍتی دارد؟ ّای ثثت شذُ در عول اًساى تا ًاهِ نامۀ 13
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 16 جوع تارم 
 



 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
 

 2از  1صفحٍ  1397دی ماه آزمًن:  تاریخ ریاضی و تجربیرشتٍ:  دهمپایٍ:  دین و زنذگیدرس: پاسخىامٍ 

 محسه بیاتی: )ثِ تزتیت الفجب(گريٌ طراحی ي بازوگری 

 : 1پاسخ سؤال 
 (25/0َر مًرد ) .دار ثَدى خلقت آًْبست ّب ٍ سهیي ـ ثِ هؿٌبی ّذف آفزیٌص آسوبىحق ثَدى 

 (11 صفحۀ ،1)درس 

 : 2پاسخ سؤال 
 (25/0)َر مًرد . کِ ایوبى ثیبٍرًذ ثِ خذا ٍ رٍس جشا ٍ ؾول صبلح اًجبم دٌّذ، ًِ تزسی ثزای آًْبست ٍ ًِ غوگیي خَاٌّذ ضذ کسبًی

 (24 صفحۀ ،3)درس 

 : 3پاسخ سؤال 
 ومرٌ( 5/0)اٍل قیبهت  مرحلۀ

 (51 صفحۀ، 6)درس 
  

 : 4پاسخ سؤال 
  صحیحد(    صحیحج(    غلطة(   غلطالف( 

 (13و61،33،33هایهصفح، 1و  2، 4، 1های  )درس

 : 5پاسخ سؤال 
  (25/0)َر مًرد   ج( خطز ـ السم   (25/0)َر مًرد   ایوبى ـ ثبٍر قلجیة(   (25/0)َر مًرد  هسئَل -ارادُ ـ اختیبر الف( 

 (25/0مًرد )َر   ٍ( اسزار ـ حقبیق     (25/0)ٍی  ّـ( رٍح  (25/0)َر مًرد   ثیَْدُ ـ ؾجث د(

 (71و92،53،33،31،13های صفحه ،6، 1 ،2، 3، 4های  )درس

 : 6پاسخ سؤال 
سًص ٍ هالهت کٌـذ ٍ در اًذیطـِ   سزخَد را گبُ کِ ثِ گٌبُ آلَدُ ضذ،  ٍ آىکِ در هقبثل گٌبُ ٍ سضتی ٍاکٌص ًطبى دّذ  ضَد ّب سجت هی ّب ٍ سیجبیی اًسبى ثِ ًیکیگزایص الف( 

   (25/0)َر مًرد  .قزآى کزین، ؾبهل درًٍی ایي حبلت را ًفس لَاهِ یؿٌی ًفس سزسًطگز ًبهیذُ ٍ ثِ آى سَگٌذ خَردُ است ججزاى آى ثزآیذ.

ِ  کٌٌـذ  رٍح اٍست، تَفی هـی را کِ ّوبى  فزضتگبى حقیقت ٍجَد اًسبى؛ اهب ضَد هتَقف هیّبی حیبتی ثذى  پس اس هزگ گزچِ فؿبلیت ة( طـَر توـبم ٍ کوـبل     . یؿٌـی آى را ثـ

 (25/0)َر مًرد . ًوبیٌذ دریبفت هی

 (13و36های صفحه، 1و  4های  )درس 

 :7پاسخ سؤال 
 (25/0)َر مًرد  اٍ ثبضذ. ثشرگ هقصذ ًْبییثِ خذای  تقزة ٍ ًشدیکیتٌْب ( الف

 (25/0)َر مًرد  کٌٌذ. ثْتز اس دیگزاى خَد را ثزای آى آهبدُ هی ٍ آًبى کِ فزاٍاى ثِ یبد هزگ ّستٌذ( ة

 (25/0)َر مًرد  .دّذ ثسیبری اس کبرّب را ثزای حفع ثقبی خَد اًجبم هیٍ  ای آفزیذُ کِ گزایص ثِ ثقب ٍ جبٍداًگی دارد، اس ًبثَدی گزیشاى است گًَِ خذاًٍذ اًسبى را ثِ( ج

 (25/0)َر مًرد  .ّز خطبیی هصَى ٍ هحفَظ ّستٌذ، ثْتزیي گَاّبى قیبهت ّستٌذٍ اس  اًذ در دًیب دیذُ ّب را چَى غبّز ٍ ثبطي اؾوبل اًسبىد( 

 (56و  16، 21، 41 های صفحه، 6و  2، 3، 1های  )درس 

 :8پاسخ سؤال 
ین ثب ًگبّی درست، ّذف ثزای ایٌکِ ًَا ین ِث ثت ًَا ٍ هالک ّستین؛ هؿیبری کِ ثت تخبة کٌین ًیبسهٌذ هؿیبر  ِ آى ّذف ّبی خَد را ًا ٍ استؿذادّبی هتٌَؼ  ّبی ّوسَ ثب هیل ثی ٍسیل بیت طلت  ًْ

ِ ّذف سبى را هطخص کٌین. ِث ایي ٍسیل ٍ ؾوز خَد را ثزای رسیذ ّبی سًذگی را ِث ًا ین گشیذ  َّا َاّین کزد.درستی ثزخ ب صزف خ ِ آًْ  (25/0َر مًرد ) ى ث

 (67ۀصفح ،1  )درس 

 :9پاسخ سؤال 
 کِ گـبُ ٍ ثیگـبُ آًـبى را سـزسًص کٌـذ.     کٌٌذ! چَى ًِ ؾقل دارًذ کِ هبًؽ آًبى ثبضذ ٍ ًِ ٍجذاًی  تز سًذگی هی خیز، چَى اگز ثٌبثز خَردى ٍ خَاثیذى ثبضذ، حیَاًبت اس هب خَش

 (25/0َر مًرد )

 (36ۀصفح ، 4  )درس 

  



 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
 

 2از  2صفحٍ  1397دی ماه آزمًن:  تاریخ ریاضی و تجربیرشتٍ:  دهمپایٍ:  دین و زنذگیدرس: پاسخىامٍ 

 :11پاسخ سؤال 
ضـَد. در هقبثـل ثدؿـذ رٍحـبًی ٍ غیزجسـوبًی اًسـبى،        ثؿذ جسـوبًی هبًٌـذ سـبیز اجسـبم ٍ هـَاد، دا ـن در حـبل تجشیـِ ٍ تحلیـل اسـت ٍ سـزاًجبم فزسـَدُ ٍ هتالضـی هـی              

 (25/0َر مًرد )  دّذ. را اس دست ًوی هبًذ ٍ آگبّی ٍ حیبت خَد ضَد ٍ ثؿذ اس هزگ ثذى، ثبقی هی پذیزد، هتالضی ًوی  تجشیِ ٍ تحلیل ًوی

 (56ۀصفح، 3  )درس

 :11پاسخ سؤال 
سبى 1 2ًَِ( آفزیٌصً خستیي ًا و ُ ضذى هزدگبى  ( ثیبىً  ٍ سًذگی در طجیؿت ( اضبر3ّبیی اس سًذ ػبم هزگ   ًِ ًارد رشـر شـذ      ـ   25/0َر مًرد )ُ ث ٌ لحـا    05 اگر یـ  مـًرد از مـ / ومـر

ضیحبت اگز هفَْم  (گردد ذُ ضَد کبفی است در حذ )در َت  ًوزُ( 5/0رسًب

 (31و35،33هایصفحه، 2  )درس

 :12پاسخ سؤال 
ِ هی ًٍذُ ایي اؾوبل ثست سبى است ٍ ثب هزگ، پز ـبت     داهٌِ ثزخی اس اؾوبل، هحذٍد ِث دٍراى سًذگی ًا ُ ثسیبری اس اؾوبل حتـی ثؿـذ اس حی ًٍذ ُ؛ اهب پز ٍ رٍس وبس  ذً  یـش   ضَد )آثبر هبتقذم( اؾوبلی هبًٌ ـبً  ه

 (5/0َر مًرد ) هبًذ )آثبر هبتأخز( ثبسهی

 (11ۀصفح، 1  )درس

 :13پاسخ سؤال 
ِ ِث ًبهِ ْب گشارضی اس ؾول است ک سبى ِث ّبی ایي دًیب، تٌ ِ ؾول ًا ًبه ُ است؛ اهب  ِ درآهذ ضت ًَ ٍ ًَِ صَرت کلوبت  ـبطي آى را درثـزدارد. اس ایـي     گ ٍ ث ٍ حقیقـت  ِ خَد ؾول  ـبل    ای است ک ـبم اؾو ٍ، تو ر

سبى در قیبهت حبضز هی سبى ؾیي اؾوبل خَد را هی ًا ًَذ ٍ ًا  ثیٌذ. ض

 (71ۀصفح، 6  )درس

 

 


