


به نام پروردگار مهربان عالم عزوجل شانه
آقاي سپیدزاد:دبیر 1دین و زندگی :درس 

دقیقه70: مدت آزمون)دوره متوسطه دوم(انسانیدهم:پایه تحصیلی
قه 1397ماه خردادنوبت دومآزمون :نام و نام خانوادگی 
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﴾نمره مربوط به قرائت استو چهارآزمون از شانزده نمره می باشد ﴿)نمره5/3( بخش آیات قرآن کریم) الف

)نمره1(.زیر ترجمه اي دقیق و روان ارائه دهیداز آیه:ترجمه آیات)قسمت اول
1 -ولّهاً لبح نوا اَشَدالّذینَ آم و اللّه بم کَحونَهبحاً یاَنْداد ونِ اللّهن دذُ متّخنْ ینَ النّاسِ م١٦٥﴿م﴾

)نمره5/0(.پیام آیه را تنها در یک سطر بیان کنید:پیام آیات)قسمت دوم
﴾١٨٣﴿تَتَّقُونَلَعلَّکُمقَبلکُممنْالَّذینَعلَىکُتبکَماالصّیامعلَیکُمکُتبآمنُواالَّذینَأَیهایا-2

)نمره1(. اشاره شده به سواالت آن در قالب چند کلمه گویا پاسخ دهیدبا توجه به آیات) سومقسمت 
3-کّوتَون یغُ اَمرِه مبال نّ اللّها هبسح وفَه لی اللّه٣﴿ل ع﴾

؟چرا انسان متوکل در صورت انجام وظیفه هر نتیجه اي که بدست آید به مصلحت خود می داند* 
﴾٥٩﴿یؤْذَینَفَالیعرَفْنَأَنْأَدنَىذَلکجالبِیبِهِنَّمنْعلَیهِنَّیدنینَالْمؤْمنینَنساءو و بنَاتکألزواجِکقُلْالنَّبِیأَیهایا-4

از نگاه قرآن فلسفه حجاب چیست؟*

)نمره 1(. استدر هر یک از موارد زیر ذکر دو مورد کافی :آیاتتدبر در ) چهارمقسمت 
﴾مبارکه زمرسوره38آیه ﴿-5

؟ چرا بر غیر خدا نمی توان توکل کرد
﴾آل عمرانسوره 77آیه ﴿-6

چگونه معرفی گردیده است؟در آخرتعاقبت کسانی که پیمان الهی و سوگندهاي خود را به بهاي ناچیز می فروشند 

)نمره3( :﴾علیهم السالم ﴿بخش روایات معصومین ) ب
)نمره1(. کالم معصومین را با کلمات مناسب آن عبارت تکمیل نمایید: تکمیل حدیث )قسمت اول 

........................باهوش ترین مومنان کسانی هستند که : می فرمایند﴾سلمصلی اهللا علیه و آله و﴿رسول خدا -7
.....................................ارزش هر انسان به اندازه :فرمودند﴾علیه السالم﴿حضرت علی امیرالمومنین- 8

)نمره1(. با توجه به کالم معصومین به سواالت مطرح شده پاسخ مناسب دهید: حدیث تعلیل)دوم قسمت 
آفت گذشت ایام چیست؟﴾علیه السالم﴿با توجه به کالم امام علی - 9
چیست؟علّت نپوشیدن لباس نازك و بدن نما﴾علیه السالم﴿صادقبر اساس کالم امام -10

)نمره5/0(. دهیدرائه امناسب تحلیل﴾علیه السالم﴿با توجه به کالم معصوم : لیل حدیث تح) وم سقسمت 
"کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد": می فرمایند﴾علیه السالم﴿امام صادق- 11

)نمره5/0(. اشاره نماییدآثار محاسبهبه دو مورد از  ﴾علیه السالم﴿با توجه به سخنان امیر المومنین علی : حدیث تفکر در) چهارمقسمت 

)نمره 5/0(.حداکثر در یک خط شرح دهیداز بین دو مفهوم زیر یکی را به دلخواه  بخش تعاریف درسی) ج
عفاف                                    :دومتعریفتبرّج                    :تعریف اول- 12





به نام پروردگار مهربان عالم عزوجل شانه
آقاي سپیدزاد:دبیر 1دین و زندگی :درس 

دقیقه70: مدت آزمون)دبیرستان متوسطه دوم(انسانیدهم:پایه تحصیلی
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)نمره3( بخش آیات قرآن کریم) لفا
: آیات ترجمه )قسمت اول

124ص . بیشتري دارندو برخی از مردم همتایانی را به جاي خدا می گیرند آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت- 1

: پیام آیه )دومقسمت 

141ص مهمترین اثر روزه تقواست/ روزه بر امت هاي پیش از اسالم نیز واجب بوده است- 2

آیاتبا توجه به ) سومقسمت 

115ص . زیرا خداوند آینده اي را می بیند که ما نمی بینیم و به مصلحت هایی توجه دارد که ما درك نمی کنیم- 3

144ص مورد آزار و اذیت قرار نگرفتن ایشان / به پاکی شناخته شدن زنان - 4

:تدبر در آیه) چهارمقسمت 
.کافی است116اشاره به دو مورد از موارد تدبر در آیات ص -5

.کافی است104اشاره به دو مورد از موارد تدبر در آیات ص - 6

)نمره3( :﴾علیهم السالم ﴿بخش روایات معصومین ) ب
: تکمیل حدیث)قسمت اول

47ص .آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند-7

123ص . به اندازه چیزي است که دوست می دارد- 8

)نمره1(: حدیث تعلیل)دومقسمت 


151ص سستی و ضعف در دینداري فرد - 10510ص ا و تصمیم هاستاز هم گسیختگی کاره-9

: تحلیل حدیث)سومقسمت 

92ص شرط دوستی با خدا عمل کردن به دستورات اوست- 11

: تفکّر  درحدیث)چهارمقسمت 

 ،106ص زشتی ها، سامان یافتن وجود آدمی و خوشبختیاصالحآگاهی یافتن بر عیب ها، تسلط یافتن بر گناهان، رهایی یافتن از گناهان

)نمره5/0( بخش تعاریف درسی) ج

 151ص زیاده روي در آراستگی که به خودنمایی برسد : تبرّج

92ص حالتی در انسان است که به وسیله آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال پیش رود : عفاف



)نمره3( تکمیل عبارات) د
117ص جوانی و نوجوانیقسمت دوم 111ص عمل خودقسمت اول - 13

40ص معنوي یا غیر ماديقسمت دوم 40ص من ثابتقسمت اول - 14

152ص قوي و مستحکم ترقسمت دوم 89ص رسیدن به مقام خشنودي خداست قسمت اول -15

)نمره1(:تشخیص درستی یا نادرستی عبارات) ه
05ص )همه انسان ها حتی منکرین معاد میل به جاودانگی دارند(نادرست - 9317ص درست - 16

)نمره 1()احکام(بخش سبک زندگی )و

143ص ب -13821ص الف -14320ص کفّاره جمع - 14219ص صحیح است -18

)نمره 1(کشف ارتباط)ز

70ص آثار ما تأخّر -6923صوفّی ت-22

)نمره 5/1(سواالت پاسخ کوتاه)ح

81ص پیامبران و امامان -1625ص نوع نگاه و اندیشه انسان- 24

33ص شیطان - 26

)نمره 5/1(سواالت تشریحی) ط

58ص ه به نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشار-3اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان -2اشاره به پیدایش نخستین انسان -27-1

کمک می کند تا جامعه به جاي آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافه وي خالصه کند به -1قانون حجاب نه تنها قانونی براي سلب آزادي زنان در جامعه نیست بلکه - 28

آرامش روانی وي -4حریم و حرمت زنان حفظ شود -3این امر موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود -2تعدادها و کرامت ذاتی وي توجه کند شخصیت، اس

161ص . افزایش یابد



به نام پروردگار مهربان عالم عزوجل شانه

آزمون نوبت دوم دین و زندگیشناسنامه
پایه دهم انسانی دوره دوم متوسطه دبیرستان باقرالعلوم

1397خردادماه 

بودجه بندي آموزش و پرورشبارمدرسسختی سوالبارمصفحه کتابدرسشماره سوال
10.5متوسط1111241

5

20.5ساده2121410.5
31متوسط3101150.5
41متوسط4141600.5
50.5سخت5101160.5
61متوسط691040.5
70.5متوسط74470.5
81.5ساده8111230.5

3
91.5سخت991050.5

101.5متوسط10131520.5
5 112ساده11111260.5

121.5متوسط91060.5*
131ساده12131510.5

3
142متوسط138920.5
ساده13101170.5
متوسط143401
ساده158890.5
متوسط15141520.5
متوسط168930.5
درصد دشواري آزمونسخت174500.5
ساده18121420.25
سخت19121430.25
بارمسطحمتوسط20121380.25

تقسیم بندي بارم دشواري آزمون
5.25سادهمتوسط21121430.25
9متوسطساده226690.5
1.75سختمتوسط236700.5
ساده241160.5
درصدسطحساده257810.5

درصد دشواري آزمون
32.81سادهساده262330.5
56.25متوسطمتوسط275580.5
10.93سختمتوسط28141611
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