
 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی  پاسخنامه آزمون
  

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

 ، شیریه قاسمیصغری زارعی: )تِ تزتیة الفثا( گريٌ طراحی ي بازوگری

 : 1پاسخ سؤال 
 (55/0)اًسجام درًٍی در عیي ًشٍل تذریجی  ـ (55/0) اعجاس هحتَایی

 (74صفحۀ )

 : 2پاسخ سؤال 
گَیـذ یـا کسـی تـِ اٍ آهَختـِ       آیات ٍحی الْی ًیست، تلکِ یا آًْا را اس خَد هیگفتٌذ کِ ایي  گزفت ٍ هی تَاًست تخَاًذ ٍ تٌَیسیذ هَرد تْوت قزار هی هی ()اگز پیاهثز 

 (5/0) کِ اهی تَدى پیاهثز ایي تْوت را خٌثی کزد. است، درصَرتی
 (76 صفحۀ)

 : 3پاسخ سؤال 
 (55/0)ـ پَیایی دیي اسالم  (55/0) ـ اسالم تا ضزر دیذى ٍ ضزر رساًذى هخالف است (55/0) کٌٌذُ قَاًیي تٌظین

 (63 صفحۀ)
  

 : 4پاسخ سؤال 
 (5/0) ضزٍرت اجزای احکام اجتواعی اسالم

 (84 صفحۀ)

 : 5پاسخ سؤال 
 غلطد(   غلطج(   صحیحب(   غلطالف( 

 (99و  85، 46، >های  هصفح)

 : 6پاسخ سؤال 
در ّـذایت   ـ  کَضـی ٍ دلسـَسی   سـخت د(  (5/0) علن تیکـزاى  هاًٌذ ـ  ذالت تیعج(  (5/0) () گفتار ٍ رفتار پیاهثز اکزمب(  (5/0)ای  ّای ٍیژُ سزهایِالف( 

  (5/0 هزدم
 (5; و ::، >7، 46های  )صفحه

 : 7پاسخ سؤال 
ٍ تزای ایٌکِ عجـش ٍ ًـاتَاًی آًْـا را ًطـاى      (55/0) پیطٌْاد کزدُ است تا کتاتی ّواًٌذ آى را تیاٍرًذ (55/0)کِ در الْی تَدى قزآى کزین ضک دارًذ،  خذاًٍذ تِ کساًیالف( 

ّای قزآى تیاٍرًذ، ایي دعَت تـِ هثـارسُ را    سَرُ  (55/0) ٍ تزای ًْایت عجش ٍ ًاتَاًی آًاى فزهَدُ یک سَرُ هاًٌذ (55/0)دّذ، ایي پیطٌْاد را تِ دُ سَرُ کاّص دادُ است 

 .(55/0) گَیٌذ تحذی هی

طـاغَت ًاهیـذُ    (55/0)کِ فزهاى ٍ قاًًَطاى ًطـتت گزفتـِ اس فزهـاى الْـی ًیسـت،       درحالی (55/0)کٌٌذ،  گذاری هی ٍ قاًَى (55/0)دٌّذ  کِ تِ هزدم فزهاى هی کساًیب( 

   (55/0)  ضَد ٍ اًجام دستَرّای ٍی تز هسلواًاى حزام است. هی
 (15ٍ  73ّای ِ صفح)

 :8پاسخ سؤال 
   (55/0)َر مًرد  4( ج  2( ب  7( الف

 (:9و  73 ،57 های )صفحه  

 :9پاسخ سؤال 
 (55/0)َر مًرد تعقل ٍ تفکز ـ اًتخاب ٍ اختیار  ( الف

ٍ عذم پیزٍی اس دستَرات پیـاهثزاى   (55/0)ٍ ایي کار تِ هعٌای سزپیچی اس فزهاى خذا  (55/0)اًذ  ًطاًگز ایي است کِ پیزٍاى پیاهثز قثلی تِ آخزیي پیاهثز ایواى ًیاٍردُ( ب

  (55/0)گذضتِ است. 

 (55/0)در هسیز قزب الْی  (55/0)ا اًجام عثَدیت ٍ تٌذگی ت( ج

 (5/0) در اجزای احکام الْی  ()عذم عصوت پیاهثز د( 
 (86و   64، 48های  )صفحه

 :11پاسخ سؤال 
داضت، ایي کتاب دچار تحزیف ًطذُ ٍ ّیچ ٍری ٍ حفظ قزآى آ پیاهثز در جوع (55/0)ٍ تا اّتواهی کِ ( 55/0)عٌایت الْی  یٍ در پزتَ (55/0) تا تالش ٍ کَضص هسلواًاى

 ٍ جاٍداًِ تاقی خَاٌّذ هاًذ. (55/0) ای تز آى افشٍدُ ٍ یا اس آى کن ًگزدیذ تِ ّویي جْت ایي کتاب ًیاسی تِ تصحیح ًذارد کلوِ
 (>5 صفحۀ ،5  )درس



 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی  پاسخنامه آزمون
  

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

 :11پاسخ سؤال 
( چَى قزآى ّویطگی است، ٍجَد هعصَم ًیش در کٌار آى ّویطگی است. 2ضًَذ، قزآى ٍ اّل تیت ًیش ّوَارُ تاّن ّستٌذ.  اس ّن جذا ًوی ()طَر کِ قزآى ٍ پیاهثز  ( ّواى5) 

تَاى تزای ّذایت ٍ سعادت اخزٍی، فقط  ًوی (4))قزآى ٍ عتزت( پیزٍی کٌٌذ ٍ تِ آى دٍ توسک جَیٌذ.  ()ضًَذ کِ اس ّز دٍ هیزاث پیاهثز  ( درصَرتی هسلواًاى گوزاُ ًوی7)

 (5/0مًرد بٍ دلخًاٌ ـ َر مًرد  3) ذایی ًاپذیز ّستٌذ.جپیزٍی کزد، تلکِ تایذ اس ّز دٍی آًْا پیزٍی ًوَد؛ سیزا قزآى ٍ عتزت  () اس یکی اس دٍ یادگار پیاهثز

 (:9 ۀصفح)

 : 12پاسخ سؤال 
کـار ٍ  کزد، اس ایي رٍ هزدم را تـِ   فقیزاى هخالفت هی کَچک ضوزدىآتاد ٍ دٍر اس هحزٍهیت تَد ٍ ّن تا  ای تٌای جاهعِکزد ٍ تِ دًثال  هی فقز هثارسُ( ّن تا رسَل خذا )

گذاضـت ٍ اجـاسُ    حتـزام هـی  ا فقیزاى تسیارکزد. در عیي حال تِ  کزدًذ هذهت هی یکزدًذ ٍ کار ًو کِ فقط عثادت هی آهذ ٍ کساًی تذش هی تیکاریکزد، اس  تطَیق هی فعالیت

 (55/0َر مًرد مًرد کافی است ـ  4) تَجْی قزار گیزًذ ٍ... تی هَردداد کِ تِ خاطز فقز  ًوی

 (;:)صفحۀ 

 :13پاسخ سؤال 
 (55/0) صحیح است. 4 گزینۀ

 (>9و  ;9، 99های  صفحه)

 :14پاسخ سؤال 
 (55/0) صحیح است. 5 گزینۀ

 (3;صفحۀ )

 


