
 

 

  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
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 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 ٍ( 
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 اططالحات زیر را تعریف کٌیذ. 6

 فی:تَّب(   اهِ:لَّ فسً  الف(
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 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 
 


