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 مرکز سنجش آموزش مدارس برتر
  )96نیمسال اول تشریحی (دي ماه آزمون آمادگی  نام و نام خانوادگی:

  دقیقه 75مدت آزمون:    کالس:   مدرسه:
 3 از 1 صفحه و تجربی ریاضیرشته:    دهم: پایه  1دین و زندگی : نام درس

 ملیحه سادات میرمحمديطراح: 

 نمره 3 بارم:   1سوال 
 سؤاالت آیه و ترجمه را جواب دهید.

 )1را ترجمه کنید. ( ﴾افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون﴿﴿آیۀ  )1
 
 
 )1را بنویسید. ( ﴾تقویهاو نفس و ما سواها فالهمها فجورها و ﴿آیۀ ) پیام 2
 
 
 )5/0به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره دارد؟ ( ﴾ینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و اخر﴿ ۀآی) 3
 
 
 )5/0به کدام گروه شاهدان اشاره دارد؟ ( ﴾الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم﴿ آیۀ) 4
 
 

 نمره 1 بارم: 2سوال 
 مشخص کنید.جمالت صحیح و غلط را با (ص ـ غ) 

اثبات می ضرورت معاد از طریق میل به جاودانگی و کماالت بی) 1  شود. نهایت
 
 اند. ) مرگ براي کسانی ناگوار است که به زندگی دنیا دل بسته2
 
 ) خداوند فقط راه رستگاري را به ما نشان داده و از ما خواسته که آن را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.3
 
 روند. هاي خود به دیدار خانواده می ها پس از مرگ به مقدار فضیلت انسانهمۀ ) 4
 

 نمره 75/1بارم:  3سوال
 سؤاالت زیر را با جمالت مناسب تکمیل کنید.

 پذیر است. طلبی با سرمایه .................... و .................... امکان حقایق و منع از راحت) دریافت 1
 
 نمایند. کنند یعنی به طور کامل دریافت می .................... انسان را که همان روح است را .................... می) فرشتگان 2
 
 ) قرآن پس از ایمان به خدا ایمان به .................... را مطرح کرده است.3
 
 شود. ............. میهاي زشت ....... هاي زیبا و کارهاي بد با صورت ) کارهاي خوب با صورت4
 
 هایشان سخت هراسان است. ) .................... در روز قیامت به دنبال راه فرارند و دل5
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سنجش آموزش مدارس برترمرکز  
  )96آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی (دي ماه  

 3 از 3 صفحه دقیقه 75مدت آزمون:     1دین و زندگی آزمون: 

 نمره 75/6 بارم: 6سوال 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
 )5/1دهید. ( چگونگی ضرورت معاد را توضیح می ﴾ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض﴿﴿آیۀ شریفۀ ) با 1
 
 
 
 )25/1) چه کسانی بهترین گواهان قیامت هستند؟ توضیح دهید. (2
 
 
 
 )5/2) تفاوت انسان و سایر موجودات در انتخاب هدف چیست توضیح دهید. (3
 
 
 
بنویسید. (4  )5/1) تفاوت اعمال ماتقدم و ماتاخر را با ذکر مثال
 
 
 

) 55// بنویسیل بنویسید

رر جودات



 مرکز سنجش آموزش مدارس برتر
  )96آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی (دي ماه  

 1دین و زندگی : درس پاسخنامه

 :1پاسخ سؤال 
 شوید. ) آیا پس گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوي ما بازگردانده نمی1
 ) شناخت خیر و گرایش به آن و شناخت بدي و بیزاري از آن.2
 ) ارتباط دنیا با برزخ3
 بدن ) شهادت اعضاي4

 :2اسخ سؤال پ
 ) غ4) غ          3) غ             2) ص            1

 :3اسخ سؤال پ
 ) گناهکاران5) مجسم       4) آخرت     3) حقیقت وجود ـ توفی       2) عقل و وجدان1

 :4اسخ سؤال پ
 ) الف5) ب      4) الف3) الف       2) ب       1

 :5اسخ سؤال پ
 اند. فراوان به یاد مرگند و بیشتر از دیگران آماده2امکان معاد ـ قدرت خدا                    ) 1
 ) ایجاد کینه و عداوت ـ غفلت از خدا و یاد او  3
 اند. هاي خود فرو رفته و دنیا شده معبودشان و از یاد آخرت غافل شده ) به آن باور قلبی ندارند در هوس4

 :6اسخ سؤال پ
و وعده داده که هر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکنـد. امـا دنیـا امکـان تحقـق      داند  ) خداوند عادل است و نیکوکار و بدکار را برابر نمی1

انسـان را نـدارد مثـل شـهادت در راه     کامـل  داش رسند و این جهان هم ظرفیت جزا و پـا  این وعده را ندارد. زیرا در این دنیا همه به کیفر و پاداش همه اعمالشون نمی
 شود. خدا. پس اگر جهان دیگري نباشد که ظالم را به مجازاتش برساند و حق مظلوم را بستاند، به عدل خدا ایراد وارد می

 نند و از هر خطایی مصون و محفوظند.بی ها رو می ها هستند، ظاهر و باطن اعمال انسان در دنیا ناظر و شاهد اعمال انسان) پیامبران و امامان ـ زیرا 2
حیوان غریزي و گیاه طبیعی به سمت هـدفش مـی   کند و به سمت آن حرکت می شناسد، آن را انتخاب می ) انسان هدف خودش را می3 روحیـۀ  رود. انسـان   کند. ولی
شوند. گیـاه   رسند، متوقف می محدود دارند و به سرحدي از رشد که میناپذیر است ولی گیاه و حیوان اهداف طلب دارد و همیشه در حال انتخاب اهداف پایان نهایت بی

 و حیوان استعداد مادي محدود دارند ولی انسان استعداد مادي و معنوي فراوان دارد که باید آنها را به کمال برساند.
شود. مثل نماز و روزه ـ اعمال ماتاخر پرونـده بعـد از مـرگ بسـته       ته میاین اعمال بسپروندة اند و با مرگ  ) اعمال ماتقدم اعمالی هستند که محدود به دوران زندگی4

 شود مثل اهداي کتاب به کتابخانه. شود و به اعمال نیک و بد آن افزوده یا کاسته می نمی
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