
 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون  پاسخنامه
  

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

 محسه بیاتیمُىاز بُارديست، : )تِ ترتیة الفثا(گريٌ طراحی ي بازوگری 

 : 1پاسخ سؤال 
 (52/0)َر مًرد  .شًَذ اًذٍّگیي ًویٍ  پس ترسی تر آًْا ًیست، کارّای ًیک اًجام دّذٍ  ّر کس تِ خذا ٍ رٍز قیاهت ایواى آٍرد

 (64 صفحۀ ،5)درس 

 : 2پاسخ سؤال 
 (2/0)َر مًرد تَحیذ ـ هعاد 

 (75 صفحۀ ،6)درس 

 : 3پاسخ سؤال 
 (2/0)گر(  وجدان )نفس سرزنش

 (53 صفحۀ، 4)درس 
  

 : 4پاسخ سؤال 
 (52/0)َر مًرد  غلطد(    صحیحج(    غلطب(   غلطالف( 

 (88،66،75هایهصفح، 8و  7، 4های  )درس

 : 5پاسخ سؤال 
  (52/0)َر مًرد   پیاهثراى ـ اهاهاى ـ قیاهتج(    (2/0)  حاهیاى هیاى دٍ چیسـ  (52/0) فاصلِب(   (52/0)َر مًرد  خلقتـ  دار ّذفالف( 

 (76و55،65های صفحه ،8و  7، 3های  )درس 

 : 6پاسخ سؤال 
   (52/0)َر مًرد  .دّذ تیَْدُ اًجام ًویرا  کسی کِ ّیچ کاریالف( 

 (2/0)َر مًرد  .شَد ایي اعوال تستِ هیپروندۀ تا هرگ ٍ  ترخی از اعوال هحذٍد تِ دٍراى زًذگی اًساى استدامنۀ  ب(

 (52/0)َر مًرد  .خَاًذ ٍی را تِ گٌاُ فرا هیٍ  کٌذ طغیاى هی در درٍى اًساى هیل سرکشی کِج( 

 (66و55،33های صفحه ،7 و 4، 3های  )درس 

 :7پاسخ سؤال 
 (52/0مًرد  )َر 5د(    1( ج  3( ب   4( الف

 (97و  79، 63، 42 های صفحه، 8و 6، 5، 4های  درس) 

 :8پاسخ سؤال 
ًَِ و ساى ـ تیاىً  ٍ زًذگی در طثیعت  الف( آفریٌش ًخستیي ًا  (2/0)َر مًرد ّایی از زًذُ شذى هردگاىـ  اشارُ ِت ًظام هرگ 

 (2/0)َر مًرد . کٌٌذ ْتر از دیگراى خَد را ترای آى آهادُ هیٍ ت کِ فراٍاى تِ یاد هرگ ّستٌذ کساًی ب(

 (52/0)َر مًرد  اعوال ـ حضَر شاّذاى ٍ گَاّاى ۀنامّا ـ کٌار رفتي پردُ از حقایق عالن ـ ترپا شذى دادگاُ عذل الْی ـ دادى  ج( زًذُ شذى ّوِ اًساى

 (98و  97، 78تا  76 ،63، های صفحه ،8و  6، 5های  )درس 

 :9پاسخ سؤال 
تریي ّذف ترای زًذگی  ًٍذ ْت ٍ زًذگی ِت خذا ساىتقرب  ًٍذ خالق توام زیثایی؛ ّاست ًا ذازُ کواالت ٍ زیثاییٍ  ّا ٍ کواالت است زیرا خذا  (2/0َر مًرد ) ای ًذارد. ّای اٍ حذ ٍ ًا

 (85ۀصفح  ،3  )درس

 :11پاسخ سؤال 
کار کردُ ساى را ًا ی ًا ٍ تعذ رٍحًا ْاى پس از هرگ  ٍ  هیٍ  ٍجَد ج ٍ هتالشی شذى جسن ا ساى  َیٌذ تا فرار رسیذى هرگ ًا ِ هیپروندۀ گ ِ تست ٍ ترای ّویش  (2/0)َر مًرد   .شَد ا

 (44ۀصفح، 5  )درس

 :11پاسخ سؤال 
ساى یعٌی هرگ حقیقت ٍجَد لحظۀفرشتگاى در  دریافت کاهل ٍ توام یک چیس ّفی هی ًا ی ٍا را َت  (2/0)َر مًرد  .کٌٌذ ّواى رٍح یا تُعذ رٍحًا

 (65ۀصفح، 7  )درس


