
 

 

  باسمٍ تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
 

 2از  1صفحٍ  1397دی ماه 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  1397دی ماه 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 )

 


