
 

 

  ثبسوِ تعبلی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

  آسهَى: تبریخ دقیقه 80هذت آسهَى:   کالس: هذرسِ:

 2اس  1صفحِ  تجربی و ریاضیرشتِ:  دهمیاز: پبیِ دین و زندگی: ًبم درس

 بارم سؤال ردیف

 5/2 ثخش آیبت ٍ احبدیث الف:

 ثِ چِ هَضَعی اشبرُ دارد؟ ٍَ هَي یجتغ غیزَ االسالم دًیب فَلَي یُقجل هٌِ ٍ َّ فی االخزٓ هِيَ الخبسزیي آیۀ شریفۀ 1
 

5/0 

2 
 

ّاب  اعاابس    یک اس جٌجِ ثِ کذام یتذثزٍى القزاى ٍ لََ کبى هيِ عٌذ غیزاهلل لَََجذٍا فیِ اختالفبً کثیزاًاَفَال  آیۀ شریفۀ

 هحتَایی قزآى اشبرُ دارد؟
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دالیال ضازٍرت   یک اس  ثِ کذام لَقَذ اَرسَلٌب ثبلجیٌبت ٍ اًَشَلٌب هعََْن الکتبة ٍ الویشاى لیقَم الٌبس ثبلقسط آیۀ شریفۀ 3

 ؟تشکیل حکَهت اسالهی اشبرُ دارد

5/0 

 زیر را کامل کنید. آیۀ شریفۀ  4

 تطْیزاً کنزاًّوب یزیذ اهللِ لِیذِّتَ عٌکن ......... اّل الجیت ٍیطْالف( 

 دستَرات الْی است. ۀکنندبیانسخي ٍ عول آًْب هطبثق ثب دیي ٍ ّستٌذ ة( ثز اسبس آیِ چَى اّل ثیت ......... 

5/0 

 5/0 کٌذ؟ را ثیبى هی «تعذد اًجیبء»یک اس دالیل  کذام« اًِّأ هَعبشز االًجیبء اُهِزًب اَى ًُکَلِّن الٌبس علی قذر عقَلْن»شزیف حذیث  5

   ة:

 جبّب  خبلی را ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ. 6

  ....... آى است..هبًذگبری یک پیبم  الزمۀالف( 

 ّبی اسبسی دست یبفت. هی تَاى ثِ پبسخ سؤال ثب کٌبر ّن قزار گزفتي ........ ٍ ٍحیة( 

 ّب اس ّذایت هعٌَی ثِ درجِ ........ ٍ عول آًْب ثستگی دارد. هٌذی اًسبى هیشاى ثْزُج( 

 اش در دًیب ٍ آخزت ثبالتز است. آى کس کِ ........ است رتجِ () طجق سخي اهبم کبظند( 

ذار پیبهجز ّـ( ًذ چْل ًفز اس ثشرگبى ........ () ثعذ اس ًشٍل آیِ ًا جبم دستَر خذٍا  را دعَت کزد ٍ درثبرُ ........ ثب آًبى سخي گفت. ثزای ًا

 پذیزد. ........ ثب ختن ًَثت پبیبى هی هسئَلیت ()گبًِ پیبهجز  ّبی سِ ٍ( اس هیبى هسئَلیت

75/1 

 هفبّین سیز را تعزیف کٌیذ. 7

 طبغَت:الف( 

  تحذ :  ة(

1 

 5/3  :ج

 ثزا  سؤاالت سیز پبسخ کَتبُ ثٌَیسیذ. 8

ثـِ کـذام ًیـبس    « ای هزا ثزای آى آفزیـذُ کِ خذایب ایبم سًذگبًی هزا ثِ آى چیشی اختصبص ثذُ »ایي سخي اهبم سجبد کِ فزهَد: الف( 

 ثزتز اًسبى اشبرُ دارد؟

 کلی ثزای ّذایت اًسبى فزستبد؟ ۀبرنامچزا خذاًٍذ یک ة( 

 پَیبیی ٍ رٍسآهذ ثَدى دیي اسالم شذُ، ًبم ثجزیذ.ّبیی را کِ سجت  ٍیژگیج( 
 تزیي راُ ثزای غیز الْی ًشبى دادى اسالم ٍ قزآى کزین چیست؟ آسبىد( 

 هسلوبًبى پیزٍی اس حضزت سّزا )س( است؟وظیفۀّـ( چزا 

 در راُ هجبرسُ ثب فقز چِ کسبًی را هذهت کزد؟ ()پیبهجز  ٍ(

 را ثٌَیسیذ. () علیّب ٍ فضبیل حضزت  س( دٍ هَرد اس ٍیژگی
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 7 کبهل دّیذ.سؤاالت سیز پبسخ  ثِ :د

 .را تَضیح دّیذ «حفظ قزآى کزین اس تحزیف»یکی اس دالیل ختن ًجَت  9

 

1 

 درست ٍ قبثل اعتوبد ثبشذ؟  چزا پبسخ ثِ ًیبسّب  ثزتز ثبیذ کبهالً 10
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 دّیذ.را تَضیح « هزجعیت دیٌی» () ّب  پیبهجز اس هسئَلیت 11
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 ؟آخزیي پیبهجز چگًَِ ثبیذ ثبشذ ۀجسمع 12
 

75/0 

 را تَضیح دّیذ.« بیذ دٍراى جبّلیتتأثیزپذیز  اس عق»ّب  اعابس هحتَایی قزآى  اس جٌجِ 13
 

1 

  کیست؟ چزا؟ ۀبرعهد ()تعییي اهبم   14

 

1 

 در رّجز  جبهعِ را ثٌَیسیذ.( پیبهجز اکزم ) ۀسیرچْبر هَرد اس  15
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 16 جوع ثبرم 
 



 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
 

 2از  1صفحٍ  آزمًن:  تاریخ ریاضی و تجربیرشتٍ:  دهمیازپایٍ:  دین و زنذگیدرس: پاسخىامٍ 

 ، شیریه قاسمیمىٍ رزمیآ: )ثِ تزتیت الفجب( گريٌ طراحی ي بازوگری

 : 1پاسخ سؤال 
 تَاًذ هزدم را ثِ رستگبری دًیب ٍ آخزت ثزسبًذ، اسالم است. تٌْب دیٌی وِ هی

 (13 صفحۀ، 2درس )

 : 2پاسخ سؤال 
 اًسجبم درًٍی در عیي ًشٍل تذریجی

 (13 صفحۀ، 1درس )

 : 3پاسخ سؤال 
 اجزای احىبم اجتوبعی اسالم ضزٍرت

 (13 صفحۀ، 1درس )
  

 : 4پاسخ سؤال 
 (2/0)ة( هعصَم   (52/0)الف( الزِّجس 

 (07 صفحۀ، 1درس )

 : 5پاسخ سؤال 
 رضذ تذریجی سطح فىز هزدم

 (21 ۀصفح، 2درس )

 : 6پاسخ سؤال 
 ٍ( دریبفت ٍ اثالغ ٍحی ثِ هزدم   ـ اسالمّبضن  ّـ( ثٌی  تز عملص وبهلد(    ایوبىج(   عمل ة( تجلیػ دائوی ٍ هستوزالف( 

 ( 11و   11، 11، 13، 31، 21های  صفحه، 1، 1، 2، 3های  درس) 

 : 7پاسخ سؤال 
 ضَد. ت گزفتِ اس فزهبى الْی ًیست، طبؼَت ًبهیذُ هیوِ فزهبى ٍ لبًًَطبى ًطب ، درحبلیوٌٌذ گذاری هی دٌّذ ٍ لبًَى وِ ثِ هزدم فزهبى هی وسبًی الف(
 گَیٌذ. وِ در الْی ثَدى لزآى ضه دارًذ، پیطٌْبد وزدُ وتبثی یب دُ سَرُ ٍ یب یه سَرُ ضجیِ لزآى ثیبٍرًذ، ایي دعَت ثِ هجبرسُ را تحذی هی خذاًٍذ ثِ وسبًی ة(

 (13و  10های  صفحه، 1 و  1های  درس)

 :8پاسخ سؤال 
 ولی ثِ اًسبى داد تب آًبى را ثِ ّذف هطتزوی وِ در خلمتطبى لزار دادُ است، ثزسبًذ. ۀبرنامّبی هطتزن )فطزت( خذا یه  ثِ سجت ٍیژگی( ة ضٌبخت ّذف سًذگی( الف

  ّبی لزآى وزین ای هطبثِ یىی اس سَرُ د( آٍردى سَرُ ٍجَد لَاًیي تٌظین وٌٌذُ( ج
ّذایت ٍ  ۀسرچشم هسلوبًبى ٍاجت ٍ ۀهمزٍی اس والم ٍ رفتبر ٍی ثز دار اهبهت ًجَدُ، اهب علن ٍ عصوت وبهل دارد ٍ پی آى حضزت جشء اّل ثیت است ٍ اگزچِ عْذُ اّـ( سیز 

   هبًٌذ ـ علن ثیىزاى س( عذالت ثی وزدًذ.  وزدًذ ٍ وبر ًوی را وِ فمط عجبدت هی  ٍ( وسبًی   رستگبری است.
 (32و  03، 13،07، 29 ،21 ،31 های صفحه ،1و  1 ،2، 3های  درس)  

 :9پاسخ سؤال 
 جبٍداًِ ثبلی خَاّذ هبًذ.ثب تالش ٍ وَضص هسلوبًبى ......... 

 (29صفحۀ  ،2رس د) 

 :11پاسخ سؤال 
 ثسیبر سیبد ٍ گًَبگَى ّستٌذ.......... سیزا ّز پبسخ احتوبلی ٍ هطىَن 

 (31ۀ صفح، 3  )درس

 :11پاسخ سؤال 
 دّین. پیبهجز اًجبم هیطبثك رفتبر ٍ گفتبر ه .........عالٍُ ثز رسبًذى ( اوزم )پیبهجز 

 (19ۀ صفح، 1درس )

 : 12پاسخ سؤال 
 ( آیٌذگبى ّن هعجشُ ثَدى آى را تأییذ وٌٌذ.2( هزدم سهبى خَدش ثِ هعجشُ ثَدى آى اعتزاف وٌٌذ ٍ آى را فَق ثطزی ثذاًٌذ. 1

 (10ۀ صفح، 1درس )



 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
 

 2از  2صفحٍ  آزمًن:  تاریخ ریاضی و تجربیرشتٍ:  دهمیازپایٍ:  دین و زنذگیدرس: پاسخىامٍ 

 :13پاسخ سؤال 
 است.  اس سهبى ........ سخي گفتِ ای در ّز دٍرُ

 (13ۀصفح، 1درس )

 :14پاسخ سؤال 
 ......... ٍ ثِ هزدم ثطٌبسبًذ. () ّبی پیبهجز هسئَلیت ۀاس آًجب وِ اهبم ّو

 (11 ۀصفح، 1درس )

 :15پاسخ سؤال 
 وَضی ٍ دلسَسی در ّذایت هزدم/ هجبرسُ ثب فمز ٍ هحزٍهیت عذالت ٍ ثزاثزی/ هحجت ٍ هذارا ثب هزدم/ سخت یتالش ثزای ثزلزار

 (01ۀ صفح، 1درس )

 


