
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

چرا زندگی و رفتار کسانی که به این سخن پیامبر خوبی ها که می فرمایند: "برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده1

شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید." ایمان و باور قلبی ندارند، تفاوتی با منکران معاد ندارد؟

به دلیل دنیا را معبود و هدف خود قرار دادن، در هوس ها فرومی روند و از یاد آخرت غافل می شوند. (1

چون نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود. (2

به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند. (3

چون همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود، نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

به ترتیب کدام آیات بیانگر "منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیوی" و "کم ارزش بودن زندگی دنیوی" است؟2

نیا﴾ - ﴿َو ما َهِذه الَحیاُه الُدنیا إال َلهٌو َو َلِعٌب﴾ ﴿َو قالوا ما ِهَي إال َحیاُتَنا الدُّ (1

نیا﴾ ﴿َو ما َهِذه الَحیاُه الُدنیا إال َلهٌو َو َلِعٌب﴾ - ﴿َو قالوا ما ِهَي إال َحیاُتَنا الدُّ (2

هُر﴾ َه َلِهَی الَحَیوان﴾ - ﴿َو ما ُیهِلُکنا ِاال الدَّ ﴿ِإنَّ الّداَر اآلِخَر (3

َه َلِهَی الَحَیوان﴾ هُر﴾ - ﴿و ِإنَّ الّداَر اآلِخَر ﴿َو ما ُیهِلُکنا ِاال الدَّ (4

تالیفی وحیده کاغذی

نقش بازدارندگی ............ در اثر ............ حاصل می شود و این فریضۀ الهی باتوجه به کالم امام صادق (ع) از کسی پذیرفته3

نخواهد بود که ............ .

نماز - تداوم و میزان دقت و توجه ما - از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند (1

روزه - تداوم و میزان دقت و توجه ما - دربارۀ مسلمانی غیبت کند (2

نماز - ترک گناه و رعایت تقوی - از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند (3

روزه - ترک گناه و رعایت تقوی - دربارۀ مسلمانی غیبت کند (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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در رابطه با هدفمندی انسان کدام عبارت گویاتر است؟4

انسان ها با بینش و نگرشی مشترک به سراغ اهداف می روند. (1

تالش برای رسیدن به اهداف فرعی موردتأ�د نیست، اما ضروری و خوب است. (2

شايسته است که انسان تنها تقرب و نزديکی به خدای بزرگ را باتوجه به روح بی نهایت طلبش، مقصد نهايی خود قرار دهد. (3

در تع�ن برترین هدف اصلی کافی است آن هدف همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد. (4

تالیفی عباس نادری

این سخن پیامبر گرامی اسالم (ص) که می فرمایند: "الناس نیام، فاذا ماتوا، انتبهوا"، با پیام کدام یک از آیات زیر هم آوا است؟5

من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون (1

من کاَن یرید ثواب الّدنیا فعنداهللا ثواب الّدنیا و اآلخرة (2

و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان (3

و قالوا ما هی اّال حیاتنا نموت و نحیا و ما بهلکنا، اّال الّدهر (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

کید می کند؟6 قرآن کریم در آیۀ شریفۀ "اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامة"، باتوجه به کدام صفت خداوند، بر وقوع معاد تأ

عدل الهی که جهان بر آن استوار است. (1

صدق گفتار خداوند که راست گوترین است. (2

حکمت الهی که انجام کار بیهوده را از او سلب می کند. (3

قدرت نامحدود خداوند که هر ناممکنی را ممکن می سازد. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

کید7 کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت، مفهوم کدام آیه را تب�ن و تأ

می نماید؟

ِبُعوني ُیْحِبْبُکُم اُهللا﴾ وَن اَهللا َفاتَّ اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم﴾ - ﴿ُقْل إْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ اُء َعَلی اْلُکفَّ ﴿َأِشدَّ (1

ِبُعوني ُیْحِبْبُکُم اُهللا﴾ وَن اَهللا َفاتَّ ﴿ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه﴾ - ﴿ُقْل إْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ (2

وَنُهْم َکُحبِّ اِهللا﴾ اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم﴾ - ﴿ُیِحبُّ اُء َعَلی اْلُکفَّ ﴿َأِشدَّ (3

وَنُهْم َکُحبِّ اِهللا﴾ ﴿ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه﴾ - ﴿ُیِحبُّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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آیۀ شریفۀ ﴿یدنین علیهن من جالبیهن﴾ علت چیست؟ و چه عاملی باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و دوری از خدا8

می شود؟

﴿ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین﴾ - زیاده روی در آراستگی (1

﴿و لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون﴾ - زیاده روی در آراستگی (2

﴿و لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون﴾ - دوری از خودآرایی (3

﴿ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین﴾ - دوری از خودآرایی (4

تالیفی وحیده کاغذی

ها َکِلَمٌة ُهَو9 ی َأْعَمُل َصاِلحًا ِفیَما َتَرْکُت َکالَّ إنَّ ی ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن  * َلَعلِّ از دقت در کدام عبارت، آیۀ شریفۀ ﴿َحتَّ

َقاِئُلَها َو ِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن ﴾ مشخص می گردد که این آیه به مشرکان و کافران اشاره نموده است؟

ی ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت﴾ ﴿َحتَّ (2 ﴿َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن﴾ (1

﴿َو ِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن ﴾ (4 ی َأْعَمُل َصاِلحًا ِفیَما َتَرْکُت﴾ ﴿َلَعلِّ (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آمرزندگی و مهربانی خدا پس از گردن نهادن به کدام دستور به منصۀ ظهور می رسد و چگونه؟10

َالَة -  با گذشت کردن از کاهل نمازی های پیشین که ناشی از جهل به حکم الهی بوده است. َو َأِقِم الصَّ (1

َالَة -  با گذشت کردن از بدحجابی های پیشین که ناشی از جهل به حکم الهی بوده است. َو َأِقِم الصَّ (2

ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ -  با گذشت کردن از کاهل نمازی های پیشین که ناشی از جهل به حکم الهی بوده است. (3

ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ -  با گذشت کردن از بدحجابی های پیشین که ناشی از جهل به حکم الهی بوده است. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

در سخن شیطان که در روز قیامت خطاب به دوزخیان می گوید کدام عبارت بیانگر نتیجۀ بهره مندی آدمی از قدرت اختیار است؟11

امروز خود را سرزنش کنید نه مرا (1

نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید (2

من بر شما تسلطی نداشتم و شما را به گناه دعوت نکردم (3

خداوند به شما وعدۀ حق داد، اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم (4

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

راهکار قرآن برای مصونیت زنان از ایذاء افراد بی بندوبار چیست و این راهکار چه نتیجۀ دیگری به دنبال دارد؟12

پوشاندن زینت ها و زیورآالت - حفظ وقار و متانت (1

نزدیک تر کردن پوشش ها به خود - شناخته شدن به عفاف (2

نزدیک تر کردن پوشش ها به خود - حفظ وقار و متانت (3

پوشاندن زینت ها و زیورآالت - شناخته شدن به عفاف (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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کدام یک در مورد ویژگی های عالم برزخ درست نیست؟13

در گفت  و گوی انسان با فرشتگان در عالم برزخ، او پاسخ فرشتگان را می شنود. (1

در عالم برزخ انسان قادر خواهد بود اعمالی را که به حق با ناحق انجام داده است، مشاهده کند. (2

پس از مرگ فرشتگان جسم و جان انسان را تمام و کمال دریافت کرده و روحش را توّفی می کنند. (3

پروندۀ برخی اعمال انسان در عالم برزخ گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می شود. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

پیامبران الهی ایمان به ............ را الزمۀ ایمان به ............ دانسته اند و در قرآن کریم دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ ............14

سخن گفته نشده است.

آخرت - خداوند - یکتاپرستی (2 معاد - خداوند - معاد (1

خداوند - آخرت - یکتاپرستی (4 خداوند - آخرت - معاد (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

تقاضای دوزخیان برای بازگشت به دنیا با این پاسخ قطعی از جانب خداوند روبه رو است که ............15

مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ (1

آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ (2

دریغ بر شما به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردید،  دیگر راهی نیست. (3

هرگز! این سخنی است که آن ها می گویند و پیش روی آن ها آتش است. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

علت اینکه انسان گناهکار در هنگام ورود به برزخ "رّب ارجعون" می گوید چیست؟16

﴿َکّال إنها َکِلَمٌه ُهَو قاِئُلها﴾ (2 ﴿َلَعلی َاعَمل صاِلحًا فیما َتِرکت﴾ (1

﴿َیوم ترُجُف االرض َو الِجبال﴾ (4 َر﴾ َم َو َاخَّ ُؤا اِالنساُن َیوَمِئٍذ ِبما َقدَّ ﴿ُیَنبَّ (3

تالیفی وحیده کاغذی

حکم روزۀ شخصی که در ماه مبارک رمضان برای انجام یک مأموریت اداری، قبل از نیمه شب شرعی به سفری با مسافت رفتن17

بیش از 5 فرسخ و برگشتن بیش از 3 فرسخ برود و پیش از ظهر فردا به وطن برگردد، چیست؟

اگر در حین سفر مرتکب مبطل روزه شده باشد، نمی تواند روزه بگیرد. (1

اگر قصد ماندن ده روز یا بیشتر در محل دارد می تواند روزه بگیرد. (2

اگر پس از اذان صبح مرتکب مبطل روزه نشده، باید روزه بگیرد. (3

اگر قبل از رسیدن به وطن نیت نکرده نمی تواند روزه بگیرد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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تا چهل روز مقبول واقع نشدن نماز و روزه و تا چهل روز انجام دادن کارهای خالصانه به ترتیب چه متبوع و تابعی خواهند داشت؟18

غیبت کردن از شخص مسلمان - مسدودشدن راه نفوذ شیطان به درون انسان (1

نگاه غضبناک به والدین - مسدودشدن راه نفوذ شیطان به درون انسان (2

نگاه غضبناک به والدین - جریان یافتن دانش استوار بر قلب و زبان (3

غیبت کردن از شخص مسلمان - جریان یافتن دانش استوار بر قلب و زبان (4

تالیفی محمد رضایی بقا

تحقق وعدۀ "فال خوف علیهم و ال هم یحزنون" برای کسی است که .............19

هنگامی که مردند، بیدار شوند. (1

به خدا و رسولش ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند. (2

با تالش در راه خدا و خدمت به مردم به درجات برتر بهشت نائل شوند. (3

به اصول توحید و معاد ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

وظیفۀ فردی که "پیش از ظهر" یا "بعدازظهر" مسافرت کند، نسبت به روزۀ آن روز به ترتیب، کدام است؟20

می تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - باید روزۀ خود را تمام کند. (1

می تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - برای ادامۀ روزۀ خود مختار است. (2

وقتی به حّد ترّخص رسید، می تواند افطار کند - باید روزۀ خود را تمام کند. (3

وقتی به حّد ترّخص رسید، می تواند افطار کند - برای ادامۀ روزه خود مختار است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اینکه پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در این دنیا امکان پذیر نیست و خداوند پاسخ مناسبی برای هر یک از21

گرایش های وجودی ما قرار داده است، به ترتیب بر ضرورت معاد بر اساس ............ و ............ الهی داللت دارد و آیۀ شریفۀ "ام

کیدی بر مورد ............ است. نجعل المّتقین کالفّجار" مهر تأ

حکمت - عدل - دوم (2 عدل- حکمت - دوم (1

حکمت - عدل - اول (4 عدل - حکمت - اول (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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عمل به فرمان امام خمینی "قدس سره" مبنی بر لبریز نمودن عالم از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت22

به دشمنان خدا، مبتنی بر دستور کدام آیه شریفه است؟

ِة ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾ ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسالِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَر (1

ِة﴾ ُكْم َأْوِلياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ِذيَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ ﴿يا َأيُّ (2

ِحيٌم﴾ ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ َواُهللا َغُفوٌر رَّ وَن اَهللا َفاتَّ ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّ (3

اُغوِت﴾ َل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّ ُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِز ِذيَن َيْزُعُموَن َأنَّ ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ باتوجه به آیات و روایات به کدام دلیل است؟23 پذیرفتن اینکه ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ

گاهی کامل خود را با پاداش و کیفر هماهنگ کند و با وضع قوانین سعادت خود را تضمین نماید. انسان می تواند با آ (1

مطابق سنت های الهی، رحمت بر غضب سبقت یافته و خداوند در پی تنبیه و مجازات بدکاران نیست. (2

در قیامت گزارش دقیق عمل انسان که فرشتگان آن را به دقت ثبت کرده اند، نمایش داده می شود. (3

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

باتوجه به روایت رسول خدا (ص) که فرمود: "... همنشین تو در رستاخیز با تو برانگیخته می  شود." کدام نمونه از اعمال انسان در24

رستاخیز موجب وحشت او خواهد بود؟

﴿َأنَّ اَهللا َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَکاِفِریَن﴾ (2 ُهْم َضَالًال َبِعیدًا﴾ ْیَطاُن َأْن ُیِضلَّ ﴿ُیِریُد الشَّ (1

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه﴾ ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیِر اْإلِ (4 ُمَنا َأْیِدیِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َکاُنوا َیْکِسُبوَن﴾ ﴿ُتَکلِّ (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

عبارت های زیر به ترتیب به کدام عنوان ارتباط دارد؟25

- وجود سرمایه ها و استعدادهای مختلفی که در وجود انسان قرار دارد.

- نشان دادن قدرت خداوند به صورت محسوس تر

- سرانگشتان انسان را نیز همان گونه که بوده، مجددًا خلق می کنیم.

معاد الزمه حکمت الهی - پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان (1

ضرورت معاد - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - زنده شدن مردگان (2

معاد الزمه حکمت الهی زنده شدن مردگان - اثبات قدرت الهی (3

ضرورت معاد - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - اثبات قدرت الهی (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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یکی از ویژگی های عزم قوی که از پژوهش در وحی به دست می آید، کدام است و امام کاظم (ع) در مورد آن چه فرمایشی دارد؟26

﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك﴾ - "گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود." (1

ُموِر﴾- "گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود." ﴿ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُ (2

ُموِر﴾- "خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده ﴿ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُ (3

باشد."

﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك﴾- "خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد." (4

تالیفی حسین باغانی

وَن اَهللا َفاّتِبعُونی ُیحبْبُکم اهللا َو َیْغِفْر َلُکْم ُذنوَبکم﴾ کدام موضوع مستفاد می گردد؟27 از آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل ِاْن ُکْنُتم ُتِحبُّ

آمرزش خدای بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحمانی خداوند نسبت به انسان است. (1

برخورداری از آمرزش گناهان و دوستداری خداوند مشروط به دوستی دائمی خداوند و تبعیت از اولیای دین است. (2

دوستی با دوستان خدا جلب کننده محبت و آمرزش الهی در همه شرایط است. (3

مؤمنان الهی هرگز برای خداوند شریکی قائل نیستند و بسیار خدا را دوست دارند. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

اگر کسی به شهری برود که راه رفت آن بیش از ۴ فرسخ شرعی (حدود 22/5 کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ 28

بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد. (1

باید نماز را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد. (2

اگر کمتر از ده روز بماند نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد (3

اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او ۴ فرسخ باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گاهی انسان در دنیا به طور تمام و کمال توسط فرشتگان دریافت می شود"؛ این کار چه نام دارد و مبّین چه29 "عامل شعور و آ

موضوعی است؟

توّفی - الینقطع بودن ُبعد فرسایش پذیر و انقطاع حیات ُبعد باقِی انسان (1

تبّرج - الینقطع بودن ُبعد فرسایش پذیر و انقطاع حیات ُبعد باقِی انسان (2

توّفی - انقطاع حیات ُبعد فرسایش پذیر و الینقطع بودن حیات ُبعد باقِی انسان (3

تبّرج - انقطاع حیات ُبعد فرسایش پذیر و الینقطع بودن حیات ُبعد باقِی انسان (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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ها َكِلَمٌة ُهَو قاِئُلها َو ِمْن30 ي َأْعَمُل صاِلحًا ِفيما َتَرْكُت َكالَّ ِإنَّ ى ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ از کدام عبارت آیات شریفۀ ﴿َحتَّ

َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلى  َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ درمی یابیم که "ضايع كردن عمر و فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است" و "دنيا مزرعۀ آخرت

است"؟

﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾ - ﴿َأْعَمُل صاِلحًا ِفيما َتَرْكُت﴾ (1

ها َكِلَمٌة ُهَو قاِئُلها﴾ - ﴿َأْعَمُل صاِلحًا ِفيما َتَرْكُت﴾ ﴿ِانَّ (2

ها َكِلَمٌة ُهَو قاِئُلها﴾ - ﴿َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلى  َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ ﴿ِانَّ (3

﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾ - ﴿َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلى  َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

در کدام یک از موارد زیر، شخص مسافر باید روزه بگیرد یا به روزه اش ادامه دهد؟31

مسیر رفتنش بیش از 4 فرسخ شرعی و مجموعۀ رفت و برگشت او 10 فرسخ باشد. (1

بخواهد کمتر از 10 روز در جایی که سفر کرده است، بماند. (2

سفر او به قصد همکاری با یک ظالم در ظلم باشد و به این نیت عازم شده است. (3

صبح حرکت کرده است و بعدازظهر به  جایی  که می خواهد دو روز بماند،  برسد. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

هرکدام از موارد زیر درباره رابطه میان عمل و پاداش و کیفر در توضیح و تب�ن کدام مورد آمده است؟32

- انسان ها نمی توانند آن را تغ�ر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند.

- دریافت مردد معین برای کارگری که در طول روز کار معینی را انجام می دهد.

- آنچه در اینجا اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

طبیعی - قراردادی - وضعی (2 وضعی - طبیعی - تجسم عمل (1

قراردادی - طبیعی - وضعی (4 طبیعی - قراردادی - تجسم عمل (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

" رهاندن جامعه از تباهی و بازدارندگی از اطفاء کامل نور هدایت" نیازهایی برآمده از چیست و برطرف کردن آن ها درگرو چیست؟33

استحکام گناهان ناشی از کوتاهی مردم در انجام دادن وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر - دومین اثر اعتقاد به معاد (1

انحراف از حق ناشی از کوتاهی مردم در حساسیت نشان دادن در برابر گناهان - اولین اثر اعتقاد به معاد (2

استحکام گناهان ناشی از کوتاهی مردم در انجام دادن وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر - اولین اثر اعتقاد به معاد (3

انحراف از حق ناشی از کوتاهی مردم در حساسیت نشان دادن در برابر گناهان - دومین اثر اعتقاد به معاد (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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"دچار بیماری های مختلف شدن به علت رعایت نکردن بهداشت" و "کمک کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش34

روزانه" به ترتیب کیفر و پاداش ................. و ................. است که وضع قوانینی در تغ�ر آن ها به ترتیب ................. و

. ..................

قراردادی - قراردادی - مؤثر است - تأثیر دارد (2 قراردادی - طبیعی - مؤثر است - تأثیر ندارد (1

طبیعی - قراردادی - مؤثر نیست - تأثیر دارد (4 طبیعی - طبیعی - مؤثر نیست - تأثیر ندارد (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

یکی از مبطالت روزه که باز کردن روزه با آن موجب کفاّره جمع می شود، چیست و مجموع رفت وبرگشت شخص مسافر باید بیش35

از چند کیلومتر باشد؟

قی کردن - 5/22 کیلومتر (1

دروغ بستن بر جانشینان پیامبر (ص) - 5/22 کیلومتر (2

دروغ بستن بر خدا - 45 کیلومتر (3

رسیدن غبار غلیظ به حلق - 45 کیلومتر (4

تالیفی حسین باغانی

َها َکِلَمٌة ُهَو36 ي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفیَما َتَرْکُت َکالَّ ِإنَّ ی ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ از دقت در کدام عبارِت آیۀ شریفۀ ﴿َحتَّ

َقاِئُلَها َو ِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلی َیْوٍم ُیْبَعُثوَن﴾ مشخص می گردد که درخواست کافرین واقعی نیست؟

﴿َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن﴾ (2 ي َأْعَمُل َصاِلحًا﴾ ﴿َلَعلِّ (1

﴿َو ِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ﴾ (4 َها َکِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها﴾ ﴿ِإنَّ (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

پرسش پیامبر اکرم (ص) از کشته  شدگان جنگ بدر با کدام عبارت شریف قرآنی، معنا و مفهوم مشابهی دارد؟37

﴿َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َکاُنوا َیْکِسُبوَن﴾ (2 ﴿َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیثًا﴾ (1

﴿َو ِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن﴾ (4 َر﴾ َم َو َأخَّ ُأ اْإلْنَساُن َیْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ ﴿ُیَنبَّ (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

دوستی با خداوند .................. است و بنا بر کالم امام صادق علیه السالم، کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند ..................38

دوست ندارد.

الزمۀ اطاعت و پیروی از دستورات خدا - خدا او را (1

مستلزم اطاعت و پیروی از دستورات خدا - او خدا را (2

مستلزم اطاعت و پیروی از دستورات خدا - خدا او را (3

الزمۀ اطاعت و پیروی از دستورات خدا - او خدا را (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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باتوجه به آیات قرآن کریم شرط بهره مندی از محبت شدید به خداوند ................... و بخشش گناهان معلول ................... است.39

"فاّتبعونی - فاّتبعونی" (2 "فاّتبعونی" - "و اّلذین ءامنوا" (1

"و اّلذین ءامنوا" - "و اّلذین ءامنوا" (4 "و اّلذین ءامنوا" - "فاّتبعونی" (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ُؤا40 یکی از انگیزه های انکار معاد که قرآن کریم به آن اشاره می کند، گناهکاری بدون واهمه از کدام حادثۀ قیامت است و آیۀ ﴿ُیَنبَّ

َر﴾ حاکی از کدام واقعۀ رستاخیز است؟ َم َو َاخَّ اِالنساُن َیوَمِئٍذ ِبما َقدَّ

دادن نامۀ اعمال - کنار رفتن پرده از حقایق عالم (1

تغ�ر در ساختار زمین و آسمان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم (2

برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال (3

شنیده شدن صدای مهیب - دادن نامۀ اعمال (4

تالیفی محمد رضایی بقا

شناخت عوامل موفقیت و عدم موفقیت معلول .................. است و اگر معلوم شود ناموفق بوده ایم باید ابتدا ................... .41

مراقبت - خود را مورد عتاب قرار دهیم. (1

محاسبه و ارزیابی - خود را مورد عتاب قرار دهیم. (2

محاسبه و ارزیابی - عزم و تصمیم برای حرکت دوباره بگیریم. (3

مراقبت - عزم و تصمیم برای حرکت دوباره بگیریم. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

قرآن کریم خودنمایی و افراط در آراستگی را "َتبّرج" می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد. کدام مورد، پیامد این رفتار را بیان42

نموده است؟

به دست آوردن مقبولیت ظاهری و خارج شدن از اعتدال و میانه روی (1

شکست خوردن در مقابل تمایالِت پسِت درون خود و تسلیم شدن در برابر آن ها (2

غفلت انسان از هدف زندگی و مشغول شدن به آنچه سبب دوری از خدا می شود. (3

اثبات وجود خود برای دیگران و انجام اموری که ضعف شخصیتی را به همراه دارد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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َر" تأ�دکننده کدام مورد است؟43 َم َوَأخَّ نَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ ُأ اْإلِ این مطلب که "ُيَنبَّ

﴿َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِديًثا﴾ (1

ٌة﴾ ُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلَّ ﴿َوَال َيْرَه (2

وَن﴾ ﴿َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّ (3

﴿َو ِإنَّ َعَلْيُکْم َلحاِفظيَن ِکرامًا کاِتبيَن َيْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن﴾ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

چاالکی انسان تنبل و ایثارگرشدن فرد خودخواه در پرتو .............. است که ثمرۀ .............. می باشد و این عبارت که ..............44

حاکی از آن است

عشق و محبت - پیروی از دستورات خدا - ﴿و الذین آمنوا اشد حّبًا هللا﴾ (1

عبادت خالصانۀ خدا - جایگاه خدا بودن قلب - ﴿و الذین آمنوا اشد حّبًا هللا﴾ (2

عشق و محبت - جایگاه خدا بودن قلب - قلب انسان حرم خدا است، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. (3

عبادت خالصانۀ خدا - پیروی از دستورات خدا - قلب انسان حرم خدا است، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

آیه ۹۰ سوره مبارکه مائده به چند مورد از محرمات اشاره نموده است و از همراه آمدن این گناهان کدام مطلب، فهمیده می شود؟45

۴ چیز - مردار همه حیوانات نجس است و برای عبادت باید از آن دوری شود. (1

۱۱ چیز - مردار همه حیوانات نجس است و برای عبادت باید از آن دوری شود. (2

۱۱ چیز - شراب خواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت پرستی است. (3

۴ چیز - شراب خواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت پرستی است. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

استعانت از خداوند مقدمۀ سرسپردگی انسان در برابر کدام فرمان الهی را در او تقویت می کند و دستور داده شده در کدام آیه تأثیر46

خاصی در تقویت اخالص دارد؟ 

َالَة﴾ ِبُعوِني" - ﴿َوَأِقِم الصَّ "َفاتَّ (1

َالَة﴾ ُسوَل" - ﴿َوَأِقِم الصَّ "َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ (2

ياُم﴾  ُسوَل" - ﴿ُكِتَب َعَليُكُم الصِّ "َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ (3

ياُم﴾  ِبُعوِني" - ﴿ُكِتَب َعَليُكُم الصِّ "َفاتَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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شناخت راه سعادت و تصمیم برای ورود به آن ................... عهد بستن با خدا است و راه سعادت انسان ................... .47

مقدم بر - قرین رضایت خدا است. (2 مقدم بر - محاسبه و ارزیابی اعمال است. (1

مؤخر از - محاسبه و ارزیابی اعمال است. (4 مؤخر از - قرین رضایت خدا است. (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

اگر کسی به چیز حرامی عمدًا روزۀ خود را باطل کند چه چیز بر او واجب می  شود؟48

باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مّد گندم و جو و مانند آن  ها به فقیر بدهد. (1

باید کفاره جمع بدهد به صورتی که برای هر روز دو ماه روزه بگیرد و هم به شصت فقیر طعام دهد. (2

روزه  اش صحیح است اّما در مورد گناه خود معصیت کرده است. (3

فقط باید کّفاره بدهد یعنی برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد. (4

تالیفی احسان هندی

کدام شیوه عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی  ها نخواهد داشت؟49

نترسیدن از مرگ و ناگوار ندانستن آن (2 درخواست عمر طوالنی و آرزوهای طوالنی در دنیا (1

بیرون نکردن فکر مرگ از ذهن انسان  ها (4 فراموش کردن و غفلت از مرگ (3

تالیفی احسان هندی

در بیان معارف اسالمی عاملی ............ که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند ............ نام50

دارد و ............ .

درونی - نفس اّماره - کارش وسوسه کردن و فریب دادن است. (1

بیرونی - شیطان - کارش وسوسه کردن و فریب دادن است. (2

درونی - نفس اّماره - انسان را از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد. (3

بیرونی - شیطان - انسان را از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

اعتقاد و باور معتقدان به مقام حضرت مسیح مانند زنان راهبه و قدیس به قانون متعالی حجاب بیانگر کدام مورد است؟51

ازنظر پیروان همه ادیان، داشتن پوشش مناسب به دین داری نزدیک تر است. (1

مطابق آ�ن یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات موی سر خود را می پوشانند. (2

قانون حجاب سبب می شود تا زن حضوری مطمئن و باامنیت در محیط جامعه داشته باشد. (3

در آ�ن مسیحیت پوشش اهمیت زیادی داشته و مسیحیان پوشش حضرت مریم را انتخاب کرده اند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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مطلوب بهشتیان ............ است که ............ است و فرشتگانی که کارنامۀ عمل انسان را تنظیم می کنند ............ را نگهداری52

می کنند.

رسیدن به مقام خشنودی خدا - باالترین نعمت بهشت - تصویر کامل اعمال انسان (1

متنعم شدن به نعمت های خداوند - باالترین مرتبۀ نعمت های بهشت - گزارش کامل اعمال انسان (2

رسیدن به مقام خشنودی خدا - باالترین نعمت بهشت - حقیقت و باطن اعمال انسان (3

متنعم شدن به نعمت های خداوند - باالترین مرتبۀ نعمت های بهشت - جنبۀ ظاهری و باطنی اعمال انسان (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

اگر بخواهیم رابطۀ ایمان و محبت به خدا را بیان کنیم به قرائت آیۀ شریفۀ ............ خواهیم پرداخت و در قرآن کریم پایه و53

اساس دین داری ............ بیان شده است.

ِبُعوِنی﴾ - شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرک وَن اَهللا َفاتَّ ﴿ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ (1

ِبُعوِنی﴾ - دوستی با خدا و بیزاری از باطل وَن اَهللا َفاتَّ ﴿ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ (2

ا ِللِه﴾ - شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرک ِذیَن آَمُنوا أَشدُّ ُحب� ﴿َوالَّ (3

ا ِللِه﴾ - دوستی با خدا و بیزاری از باطل ِذیَن آَمُنوا أَشدُّ ُحب� ﴿َوالَّ (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

آشکار شدن اعمال، رفتار و نیت های انسان و برچیده شدن بساط حیات و حاضر شدن اعمال به ترتیب مربوط به کدام یک از وقایع54

است؟

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - مرگ اهل آسمان ها و زمین - دادن نامۀ عمل (1

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - تغ�ر در ساختار زمین و آسمان - برپا شدن دادگاه عدل الهی (2

برپا شدن دادگاه عدل الهی - مرگ اهل آسمان و زمین - دادن نامۀ عمل (3

برپا شدن دادگاه عدل الهی - تغ�ر در ساختار زمین و آسمان - کنار رفتن پرده از حقایق علم (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

کسی که نیت روزه کرده و می خواهد به سفر برود، در چه صورتی می تواند روزۀ خود را کامل بگیرد و نماز خود را کامل بخواند؟55

قبل از اذان ظهر سفر نماید و قبل از مغرب به وطنش بازگردد. (1

قبل از اذان ظهر سفر نماید و سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد. (2

زمان اذان ظهر در وطنش بوده و قبل از مغرب به وطنش بازگردد. (3

زمان اذان ظهر در وطنش بوده و سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد. (4

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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اگر از ما بپرسند: "پایه و اساس اسالم، با حفظ رتبۀ تقّدم و تأّخر، چیست؟" می گو�م: ............ و ............ است که جملۀ56

............ بیانگر آن است.

تبری - تولی - "ال اله اّال اهللا" (2 تولی - تبری - "ال اله اّال اهللا" (1

تبری - تولی - ﴿اّیاک نعبد و اّیاک نستعین﴾ (4 تولی - تبری - ﴿اّیاک نعبد و اّیاک نستعین﴾ (3

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 11 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 11 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 13 1397

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

محبت الهی ............. ایثار و ازخودگذشتگی است و اینکه امام صادق (ع) می فرمایند: قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیر57

خدا را جا ندهیم با کدام آیه شریفه مطابقت دارد؟

ِبعونی ُیحِببُکُم اُهللا َو َیغِفر َلُکم ُذنوَبُکم﴾ تابع ـ ﴿ُقل ِان ُکنُتم ُتِحّبوَن اَهللا َفاتَّ (1

ِبعونی ُیحِببُکُم اُهللا َو َیغِفر َلُکم ُذنوَبُکم﴾ متبوع ـ ﴿ُقل ِان ُکنُتم ُتِحّبوَن اَهللا َفاتَّ (2

ِخُذ ِمن دوِن اِهللا َانداًدا ُیِحّبوَنُهم َکُحبِّ اِهللا﴾ متبوع ـ ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیتَّ (3

ِخُذ ِمن دوِن اِهللا َانداًدا ُیِحّبوَنُهم َکُحبِّ اِهللا﴾ تابع ـ ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیتَّ (4

تالیفی وحیده کاغذی

باتوجه به آیۀ شریفۀ  ﴿یا اّیها الّنبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین...﴾، عبارت "ذلک ادنی ان ُیعرفن" معلول کدام یک است؟58

یدنین علیهّن من جالبیبهّن (2 فال یؤذین (1

یحفظن فروجهّن (4 و الیبدین زینتهّن (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم﴾ کدام پیام را انیس جان خود59 وَن اَهللا َفاتَّ انسان مؤمن از دقت در آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّ

خواهد کرد؟ 

استمرار پیروی از معبود تابع محبوب او شدن است که محبت خداوند را به دنبال دارد. (1

آمرزش عبد متبوع محبوب معبودشدن است که محبت او را به دنبال دارد. (2

پیروی بنده از خداوند تابع محبوب او شدن است که آمرزش عبد را به همراه دارد. (3

استمرار محبت بنده به خدا اگر با پیروی از او همراه شود بنده را محبوب معبود کرده و آمرزشش را به دنبال دارد. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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"آنجا که تناسب میان جرم و کیفر را شرط تحقق عدالت می دانیم" و "آنجا که شرط مطالعه و تحقیق را شرط طبیعی دستیابی به60

کلون اموال کید کرده ایم که آیه شریفۀ ﴿ان الذین یأ گاهی می دانیم" به ترتیب بر کیفر و پاداش های ............ و ............ تأ علم و آ

کلون فی بطونهم نارا...﴾ ناظر بر عیان شدن ............ در ............ است. الیتامی ظلما انما یأ

طبیعی - قراردادی - تصویر عمل - برزخ (2 قراردادی - طبیعی - گزارش عمل - قیامت (1

طبیعی - قراردادی - جنبۀ حقیقی عمل - برزخ (4 قراردادی - طبیعی - جنبۀ باطنی عمل - قیامت (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

شرط اینکه بنده  ای محبوب خداوند متعال باشد چیست و کمال مراعات آن در کدام آیۀ شریفه، آمده است؟61

ِبُعوِني﴾ - ﴿َیْغِفْرَلُکْم ُذُنوَبُکْم َو اُهللا َغُفوٌر َرِحیٌم﴾ ﴿َفاتَّ (1

﴿ُیْحِبْبُکُم اهللا﴾ - ﴿َیْغِفْرَلُکْم ُذُنوَبُکْم َو اُهللا َغُفوٌر َرِحیٌم﴾ (2

ْمِر ِمْنُکْم﴾ ُسوَل َو ُأوِلي اْألَ ِبُعوِني﴾ - ﴿َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ ﴿َفاتَّ (3

ْمِر ِمْنُکْم﴾ ُسوَل َو ُأوِلي اْألَ ﴿ُیْحِبْبُکُم اهللا﴾ - ﴿َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

هریک از ویژگی های "دوری کردن از راه شقاوت" و "بیزاری از شقاوت" به ترتیب مربوط به کدام یک از آیات زیر است؟62

﴿اّنا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا﴾ - ﴿و نفس و ما سّواها فالهما فجورها و تقواها﴾ (1

﴿اّنا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا﴾ - ﴿اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرا و اما کفورا﴾ (2

﴿و نفس و ما سّواها فالهما فجورها و تقواها﴾ - ﴿اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرا و اما کفورا﴾ (3

﴿و نفس و ما سّواها فالهما فجورها و تقواها﴾ -﴿و نفس و ما سّواها فالهما فجورها و تقواها﴾ (4

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

اگر بخواهیم آثار رعایت پوشش در زنان را در آیات قرآن کریم بیابیم آیۀ شریفۀ  ............ بیانگر این مفهوم است که با رعایت63

پوشش، ............

﴿َذِلَک أْدَنی أْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن﴾ - امنیت اجتماعی زنان محقق می شود. (1

﴿َذِلَک أْدَنی أْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن﴾ - حضور فعال زنان در جامعه محدود می شود. (2

﴾ - زنان به عفاف شناخته می شوند. ﴿ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالِبیِبِهنَّ (3

﴾ - اجازۀ تعرض افراد بی بندوبار سلب می شود. ﴿ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالِبیِبِهنَّ (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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آسان تر و سریع تر شدن دستیابی به هدف، به ترتیب نتیجۀ ................... و .................. است.64

عزم قوی - دنباله روی از الگوهای برتر (2 عزم قوی - عزم قوی (1

مراقبت و وفای به عهد - عزم قوی (4 مراقبت و وفای به عهد - دنباله روی از الگوهای برتر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

کدام آیۀ شریفه، به زنده شدن همۀ انسان ها پس از بانگ مهیب در عالم اشاره نموده است؟65

َما َخَلْقَناُکْم َعَبثًا﴾ ﴿َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّ (1

ُکْم ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة َال َرْیَب ِفیِه﴾ ﴿اُهللا َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَّ (2

ْرِض﴾ اِلَحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفي اْألَ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ﴿َأْم َنْجَعُل الَّ (3

َق ُکلَّ َشْيٍء﴾ ِذي َأْنَط ﴿َو َقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَلْیَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا اُهللا الَّ (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

در راستای افزایش معرفت خود نسبت به حکمت احکام خداوند، با استناد به روایات اسالمی و آیات قرآنی به ترتیب چه66

فلسفه هایی برای روزۀ واجب رمضانّیه برداشت می شود؟

اجتناب از گناهان و حتی مکروهات - آراسته شدن به تقوای الهی (1

ابتالی اخالص مردم - بیرون آمدن از منجالب غفلت و فساد (2

ابتالی اخالص مردم - آراسته شدن به تقوای الهی (3

اجتناب از گناهان و حتی مکروهات - بیرون آمدن از منجالب غفلت و فساد (4

تالیفی محمد رضایی بقا

خداوند در پاسخ به یکی از شبهات کافران "کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟" به ............ اشاره می کند.67

نمونههایی از زنده شدن مردگان (2 نظام مرگ و زندگی در طبیعت (1

صفت عدل خود (4 پیدایش نخستین انسان (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

کدام مورد، به ترتیب به آرزوی بدکاران در آغاز حیات برزخی و حال ایشان در دادگاه الهی اشاره نموده است؟68

ُمنا َأْیِدیِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما کاُنوا َیْکِسبوَن﴾ ُکُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َو َسَیْصَلْوَن َسِعیرًا﴾ - ﴿ُتَکلِّ َما َیْأ ﴿ِإنَّ (1

ُمنا َأْیِدیِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما کاُنوا َیْکِسبوَن﴾ ي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفیَما َتَرْکُت﴾ - ﴿ُتَکلِّ ﴿َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ (2

ُکُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َو َسَیْصَلْوَن َسِعیرًا﴾ - ﴿َو إنَّ َعَلْیُکْم َلَحاِفِظیَن ِکَرامًا کاِتِبیَن﴾ َما َیْأ ﴿ِإنَّ (3

ي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفیَما َتَرْکُت﴾ - ﴿َو إنَّ َعَلْیُکْم َلَحاِفِظیَن ِکَرامًا کاِتِبیَن﴾ ﴿َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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وقتی که می  دانیم ﴿َو اُهللا َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن﴾ مفهوم کدام عبارت شریفه را باید بپذیریم؟69

ُسُل﴾ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ ﴿َو َما ُمَحمَّ (1

ٌة﴾ َئٍة ِبِمْثِلَها َو َتْرَهُقُهْم ِذلَّ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسُبوا السَّ ﴿َو الَّ (2

﴿َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي َرُسولِ اِهللا ُاْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو اَهللا َواْلَیْوَم اْآلِخَر﴾ (3

﴿َو اُهللا َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َو َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم َبِنیَن َو َحَفَدًة﴾ (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

این آثار و پیامدها، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است،

می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و ازاین رو،

زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 2

نیا َنموُت َو َنحیا َو ما منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیوی از عقیده منکرین معاد است که با آیه ﴿َو قالوا ما ِهَي إال َحیاُتَنا الدُّ

هُر َو ما َلهُم ِبذِلَک ِمن ِعلٍم ِان ُهم ِاال َیُظّنوَن﴾ مطابقت دارد و عبارت کم ارزش بودن زندگی دنیوی با آیه ﴿َو ما َهِذه ُیهِلُکنا ِاال الدَّ

َه َلِهَی الَحَیوان َلو کانوا َیعَلموَن﴾ انطباق دارد که عقیده معتقدین به معاد را می رساند. الَحیاُه الُدنیا إال َلهٌو َو َلِعٌب و ِإنَّ الّداَر اآلِخَر

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 1 3

نقش بازدارندگی نماز در اثر تداوم و پیوستگی آن و میزان دّقت و توّجه ما حاصل می شود.

امام صادق (ع) فرمودند: فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند - هرچند والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده

باشند - نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 4

عبارت مشترک در گزینه 1 واژه غلط است. ویژگی های فطری در بین انسان ها مشترک است اما بینش و نگاه انسان ها باهم مشترک

نیست بلکه متفاوت است.

در گزینه 2 تالش برای رسیدن به اهداف فرعی مورد تأ�د است و ضروری و خوب است.

در گزینه 4 به کارگیری همه استعدادهای متنوع کافی نیست بلکه در کنار پاسخگویی تمام استعدادها می بایست به بی نهایت طلبی

انسان نیز پاسخ بدهد.

تالیفی عباس نادری

MrKonkoriجمعبندی دینی دهمدهم

آقای کنکور
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گزینه 3 5

کید سخن پیامبر (ص) و آیۀ "و ما هذه الحیاة" هر دو بر کم ارزش بودن و گذرا بودن زندگی دنیایی و زندگی حقیقی در آخرت تأ

دارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 6

کید فراوان اعالم می کند: "خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست. او قطعًا شما را در روز قیامت جمع قرآن کریم با تأ

می کند که شکی در [وقوع] آن نیست و چه کسی در سخن از خدا راست گو تر است؟" (َو من اصَدَق من اهللا حدینا)

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 7

آیۀ شریفۀ ﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم و اهللا غفور رحیم﴾ و حدیث شریف امام صادق (ع): ما

احّب اهللا من عصاه: کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند او را دوست ندارد هر دو به پیروی از خداوند از آثار محبت به خدا و

راه های افزایش آن اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 8

قرآن می فرماید: پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند، این برای آن است که به عفاف شناخته شوند و زیاده روی در آراستگی و

توجه بیش ازحد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا

ندارد.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 3 9

ی َأْعَمُل ی ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّ ی َأْعَمُل َصاِلًحا ِفیَما َتَرْکُت" در آیات شریفۀ ﴿َحتَّ از دقت در عبارت "َلَعلِّ

َصاِلًحا ِفیَما َتَرْکُت َکالَّ آن ها َکِلَمٌه ُهَو َقاِئُلَها َو ِمن َوَراِئِهم َبْرَزٌخ ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن﴾: "آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرارسد، می گوید:

پروردگارا مرا بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را در گذشته ترک کرده ام. هرگز! این سخنی است که او می گوید و

پیش روی آن ها برزخ و فاصله ای است تا روزی که برانگیخته می شوند" درمی یابیم که این آیه به مشرکان و کافران اشاره دارد.

این آیات بیان می کند که تقاضای بازگشت از سوی کّفار جدی است ولی قول آنان در مورد صالح شدن مشکوک است. (این ویژگی

مختص به کفار می باشد)

هرکسی در قیامت می تواند تقاضای بازگشت به دنیا را داشته باشد ولی این کفار هستند که قول آنان در مورد صالح شدن مشکوک

است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 10

از قرآن کریم به دست می آوریم که: پوشش سبب می شود که:

 زن به عفاف و پاکی شناخته شود (َأْن ُيْعَرْفَن)

 و افراد بی بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازه تعرض به او را ندهند. (َفَال ُيْؤَذْيَن)

ِبيُّ (مخاطب نبی است) َها النَّ َيا َأيُّ

ْزَواِجَك َو َبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن (در احکام الهی میان همسران و دختران و زنان مؤمن تفاوتی نیست) ُقْل ِألَ

ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ (جالبیب جمع جلباب است -  وجوب نزدیک تر کردن پوشش به خود -  زنان مسلمان حجاب داشتند ولی

حدود آن را رعایت نمی کردند)

َذِلَك َأْدَنى (بهتر بودن رعایت حدود حجاب)

َأْن ُيْعَرْفَن (شناخته شدن به عفاف)

َفَال ُيْؤَذْيَن (مصونیت از ایذاء هوسرانان)

َو َكاَن اُهللا َغُفوًرا َرِحيًما (خدا از خطاها و گناهان قبلی شما می گذرد)

ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند این برای آنکه به [عفاف] شناخته

شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.

در حقیقت با عمل به دستوری که در این آیه آمده کوتاهی های گذشته بخشیده می شوند، چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 11

اینکه شیطان به جهنمیان می گوید: "امروز خود را سرزنش کنید" بیانگر نتیجۀ بهره مندی انسان از ویژگی اختیار است.

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 12

زواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساِء الُموِمنیَن ُیدنیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیِبِهنَّ ذِلَک َادنی َان ُیعِرفَن َفال ها الَنبی ُقل ِالَ پاسخ سؤال از دقت در آیۀ ﴿یا َایُّ

ُیوَذیَن﴾ به دست می آید.

قرآن برای حفظ زنان از اذیت و آزار افراد بی بندوبار از پیامبر می خواهد که به آنان بگوید تا پوشش های خود را به خود نزدیک تر

کنند چراکه این برای آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 13

پس از مرگ، تنها روح انسان که حقیقت وجود اوست، توسط فرشتگان به طور تمام و کمال دریافت می شود (توّفی) نه جسم او.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 14

پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. در قرآن کریم نیز بعد از

یکتاپرستی، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ معاد سخن گفته نشده است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 15

پاسخ قطعی خداوند است که آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 16

بدکاران وقتی زمان مرگشان می رسد، می گویند: پروردگارا مرا بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم. پس علت بازگشت برای

این است که بتوانند عمل صالح انجام دهند.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 3 17

یکی از شرایط مسافر، این است که رفتن او بیش از 4 فرسخ شرعی و مجموعۀ رفت وبرگشت او بیش از 8 فرسخ شرعی باشد. در

فرض سؤال نیز چنین نکته ای لحاظ شده است.

اما چون شخص مسافر، قبل از نیمه شب شرعی به سفر می رسد و پیش از ظهر به وطن می رسد، یعنی بین صبح تا ظهر از سفر به

وطن رسیده است؛ پس درصورتی که در سفر روزه اش را باطل کرده باشد، نمی تواند روزه بگیرد؛ اما اگر در سفر روزه اش را باطل

نکرده است، باید روزه بگیرد.

دقت شود که فقط زمان صبح تا ظهر، تع�ن کنندۀ تکلیف مسافر است، نه قبل از صبح و نه بعدازظهر.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 4 18

طبق فرمودۀ پیامبر، اگر شخصی غیبت مسلمانی را کند (متبوع) تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود، مگر اینکه فرد غیبت شده

او را ببخشد (تابع). بنا به فرمودۀ دیگر پیامبر (ص)، هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه و برای رضای خدا انجام دهد،

چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری می شود.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 19

من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون: هر کس به خدا و روز آخرت ایمان آورد (توحید و معاد) و

کار نیکو انجام دهد، برایش هیچ ترسی نیست و اندوهگین نمی شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 20

کسی که پیش از ظهر مسافرت کند وقتی به حد ترخص رسید می تواند افطار کند و کسی که بعدازظهر مسافرت کند باید روزۀ

خود را تمام کند.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 21

پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست ← ضرورت معاد بر اساس عدل الهی

پاسخ مناسب برای گرایش های وجودی ما ← ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی

"ام نجعل المّتقین کالفّخار" ← ضرورت معاد بر اساس عدل الهی

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 22

این سخن امام خمینی "قدس سره" به "بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان" از آثار محبت به خدا اشاره دارد.

عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، مقابله می نماید. او

دوستدار حق و دشمن باطل است.

عاشقان خدا پرچم دار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند.

نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. (علت)

ازاین رو، "جهاد در راه خدا" در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند. (معلول)

دین داری، با دوستی خدا (تولی) آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا (تبری) را به دنبال می آورد.

پس دین داری بر دو پایه استوار است : توّلی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّری (بیزاری از باطل و پیروان او)

هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است.

امام خمینی "قدس سره" بر مبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند:

"باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق (و نه انسان ها) و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان

خدا لبریز کنند".

جامعۀ توحیدی، حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن را نداده است نمی پذیرد، با آنان که با خداوند و

مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه می کند، بنا به فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت

می کند و به این سخن خداوند گوش فرا می دهد که فرموده است.:

﴾ ِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ِذيَن آَمُنوا َال َتتَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

"ای کسانی که ايمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد، [به گونه ای که] با آنان مهربانی کنید. حال آنکه آنان به

دین حقی که برای شما آمده است، کفر ورزیده اند..."

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به خسران زدگی انسان در قیامت ناشی از دینی به جز اسالم اختیار کردن اشاره دارد.

گزینۀ 3: پیروی از خداوند از آثار محبت به خداوند را بیان می کند.

گزینۀ 4: به مراجعۀ ایمان پنداران به طاغوت برای داوری علیرغم خواست خداوند مبنی بر مأمور بودن به کفر به طاغوت اشاره دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 4 23

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.

هر عملی یک جنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد.

- جنبۀ ظاهری بعد از عمل از بین می رود.

- اما جنبۀ باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر انسانی باقی می ماند.

هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا

دردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند . (تجسم اعمال) پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا

کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. به همین دلیل در روز قیامت به کسی ظلم نمی شود.

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ بیانگر همین موضوع است که خداوند به هیچ یک از بندگان خودش ظلم نمی کند. آیۀ شریفۀ ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رابطۀ طبیعی بین عمل و پاداش و کیفر تغ�رناپذیر است و نمی توان قوانین آن را تغ�ر داد.

گزینۀ 2: به سنت اشاره شده در آن ارتباطی ندارد.

گزینۀ 3: در عرصۀ قيامت، تصوير اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود؛ بلکه خود عمل نمایان می شود و

هرکس عین عمل خود را می بیند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 24

  رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود: " برای تو ناچار همنشینی خواهد

بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود ... آنگاه آن  همنشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن

هستی. پس دقت کن، همنشینی که انتخاب می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایه انس تو خواهد بود و در غیر این

صورت (بد باشد)، موجب وحشت تو می شود. آن همنشین، کردار توست ." در عرصۀ قيامت، تصوير اعمال انسان یا گزارشی از عمل

انسان نمایش داده نمی شود؛ بلکه خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. به این آیه دقت کنید: " َو َمن َیبَتِغ

َغیَر اِالسالِم دینًا (دین گزینی غیر از اسالم) (علت) و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند َفَلن ُیقَبَل ِمنُه (عدم پذیرش دائمی)

ِة ِمَن الخاِسریَن (خسران زدگی و زیان بینی در آخرت) (معلول 2) و در آخرت (معلول 1) هرگز از او پذیرفته نخواهد شد َو ُهَو ِفی اآلِخَر

از زیان کاران خواهد بود."  دین گزینی به جز دین الهی در دنیا سرانجامی جز خسران زدگی و زیان بینی در آخرت به دنبال ندارد و

می تواند مصداقی برای این سخن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم باشد. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: به خواستۀ شیطان در خصوص گمراهی دور ایمان پنداران اشاره دارد. 

گزینۀ 2: محرومیت کافران از هدایت الهی را بیان می کند. 

گزینۀ 3: به اینکه اعضا و جوارح بدن گناهکاران در روز قیامت علیه آن ها شهادت می دهند اشاره دارد. 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 25

وجود استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما انسان ها قرار داده است مؤید ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

است زیرا اساس آفرینش انسان و جهان عبث و بی هدف نیست قرآن برای اینکه قدرت خداوند را به صورت محسوس تری نشان

دهد داستان عزیر نبی (ع) را ذکر می کند که نمونه هایی از زنده شدن مردگان است.

قرآن کریم در آیات سوم و چهارم قیامت خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند می گوید: "نه تنها استخوان های آن ها را به

حالت اول درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده، مجددًا خلق می کنیم." این آیه اشاره به اثبات قدرت الهی

در خلق سرانگشتان دارد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 4 26

یکی از آثار عزم قوی، استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف است که لقمان دراین باره به فرزندش

می گوید: ﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك﴾: بر آنچه در این مسیر به تو می رسد، صبر کن. امام کاظم (ع) در مورد عزم و تصمیم قوی

می فرماید: "خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد."

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 27

بنا بر آیۀ مذکور محبت به خداوند به صورت دائمی و مستمر و تبعیت از پیامبر (ص) به عنوان ولی دوستداری خداوند و آمرزش الهی

را در پی دارد.

دالیل رد گزینه های دیگر:

گزینۀ 1: آمرزش خدای بخشنده معلول تبعیت و پیروی از خداوند و اولیای اوست.

گزینۀ 3: این آیه درباره دوستی با دوستان خدا نیست.

گزینۀ 4: این موضوع از آیه ﴿و من الناس من یتخُذ من دون اهللا...﴾ دریافت می گردد نه این آیه.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 28

با توجه به احکام روزه برای شخص مسافر که بیان می کند اگر مسافت طی شده توسط شخص مسافر کمتر از چهار فرسخ شرعی،

حدود 22/5 کیلومتر و مجموعه رفت وبرگشت او کمتر از هشت فرسخ نباشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد؛

بنابراین عبارت صورت سؤال درباره این شرط ناقص است و باید بدانیم که مسافت مسیر برگشت او چقدر است تا در مورد نماز و

روزه او بتوانیم قضاوت کنیم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 3 29

پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، "توّفی"

می کنند؛ یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند؛ بنابراین، گرچه بدن حیات خود را از دست می دهد اما روح، همچنان به

حیات و فعالیتش ادامه می دهد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 1 30

پیام ها:

ى ِإذا﴾ 1- غرور و غفلت براى گروهى دائمى است. ﴿َحتَّ

2- منحرفان روزى بيدار خواهند شد و تقاضاى بازگشت به دنيا خواهند كرد، اّما آن تقاضا نشدنى است. ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

3- ضايع كردن عمر و فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است. ﴿َربِّ اْرِجُعوِن﴾

ي َأْعَمُل﴾ 4- تقاضاى بازگشت از سوى كّفار جدى است ولى قول آنان در مورد صالح شدن مشكوك است. ﴿َلَعلِّ

ي َأْعَمُل صاِلحًا﴾ 5- عمل صالح، زاد و توشۀ بعد از مرگ است. ﴿اْرِجُعوِن َلَعلِّ

6- كسانى كه ُمكنت و امكاناتى دارند، بايد بيشتر عمل صالح انجام دهند. ﴿َأْعَمُل صاِلحًا ِفيما َتَرْكُت﴾

"اى كه دستت مى رسد كارى بكن  پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار"

7- دنيا مزرعهۀ آخرت است. ﴿َأْعَمُل صاِلحًا ِفيما َتَرْكُت﴾

ها َكِلَمٌة ُهَو قاِئُلها﴾ 8- اقرار كافران به اشتباه، تنها با زبان است و پشتوانۀ قلبى ندارد. ﴿ِإنَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 31

کسی که برای انجام کار حرام سفر کرده باشد. مثًال اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند، باید

روزه اش را بگیرد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 32

- گاهی پاداش و کیفر، محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغ�ر دهند بلکه باید خود را با آن هماهنگ

کنند. ← طبیعی

- گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه ای از قراردادها تع�ن می شود، مانند اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام

دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می کند... آنچه در اینجا اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت

برقرار گردد. ← قراردادی = وضعی

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 4 33

اگر مردم در برابر این گناهان حساسیت نشان دهند و در برابر آن بایستند و بکوشند که جامعه را به وضع صالح و درستی

بازگردانند، به آسانی می توانند مانع گسترش گناهان شوند؛ اما اگر مردم کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد و

به تدریج انحراف از حق ریشه بدواند، اصالح آن مشکل می شود و نیاز به تالش های بزرگ و فعالیت های اساسی و زیربنایی پیدا

می شود تا آنجا که ممکن است نیاز باشد انسان های بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع

خاموشی کامل نور هدایت شوند.

اینکه نیاز باشد انسان های بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند به دومین اثر اعتقاد به معاد یعنی نترسیدن از مرگ و به استقبال

شهادت رفتن ارتباط دارد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 34

ـان ها نمی توانند آن ها را تغ�ر دهند و وضع قوانین در تغ�ر کیفر و پاداش موارد یادشده محصول طبیعی خـود عمل است و انس

آنان مؤثر نیسـت و یا تأثیر ندارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 35

اگر کسی با چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثًال دروغی را به خدا نسبت دهد، کفاّره جمع بر او واجب می شود. رفتن شخص

مسافر باید پیش از 4 فرسخ شرعی (5/22 کیلومتر) باشد و مجموع رفت وبرگشت او بیش تر از 8 فرسخ (45 کیلومتر) باشد.

دلیل رد گزینه "4" ← رساندن غبار غلیظ مبطل روزه است نه رسیدن غبار غلیظ به حلق.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 36

َها كِلَمٌة ُهَو َقائُلَها َو ِمن َوَرائِهم َبْرَزٌخ ِإلى َيْوِم ﴿َحتى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوت َقاَل َرب اْرِجُعوِن (۹۹) َلَعلى َأْعَمُل صاِلحًا ِفيَما َتَرْكَت كال ِإنَّ

ُيْبَعُثوَن (۱۰۰)﴾

ترجمه :۹۹ "آن ها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند، تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرارسد می گوید: پروردگار من! مرا

بازگردانید!" ۱۰۰- "شايد در آنچه ترك كردم (و كوتاهى نمودم) عمل صالحى انجام دهم (به او می گویند) چنين نيست، اين سخنى

است كه او به زبان می گوید [و اگر بازگردد برنامه اش همچون سابق است] و پشت سر آن ها برزخى است تا روزى كه برانگيخته

می شوند."

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 37

کیدی بر عبارت شریفۀ ﴿و من أصدق من اهللا حدیثًا﴾ و پرسش پیامبر از کشته  شدگان جنگ بدر مبنی بر حق یافتن وعدۀ خداوند، تأ

صادق  القول بودن و راست گو بودن خداوند است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 38

اطاعت از خدا و پیروی از دستورات خدا الزمۀ دوستی با خداوند است. یعنی دوستی با خدا مستلزم اطاعت و پیروی از دستورات

خدا می باشد و بنا بر کالم امام صادق علیه السالم که می فرمایند "ما َاَحبَّ اهللا من عصاه" کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند،

او خدا را دوست ندارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 39

﴿و اّلذین ءامنوا اشّد حّبا هللا﴾ و کسانی که ایمان آورده اند، به خداوند محبت بیشتری دارند." بخشش گناهان ثمرۀ پیروی از خداوند

و پیامبر "فاتبعونی" است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 40

بر اساس ترجمۀ آیه "(انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [علت انکارش این است که] او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت،

در تمام عمر گناه کند."، یکی از انگیزه های انکار معاد، گناهکاری بدون واهمه از دادگاه عدل الهی است.

گاه می گردد، حادثۀ دادن نامۀ اعمال تداعی می گردد. ُؤا االنسان...﴾، انسان به اعمالش آ آنگاه که طبق آیۀ ﴿ُیَنبَّ

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 41

شناخت عوامل موفقیت و ناموفقیت، معلول محاسبه و ارزیابی است و اگر معلوم شود ناموفق بوده ایم باید ابتدا خود را مورد

سرزنش قرار دهیم.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 42

دقت شود که در این سؤال، پیامد تبّرج خواسته شده است، نه تعریف آن.

معنای آن این است که برخی انسان ها در آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن

خود، زیاده روی می کنند و به خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را تبرج می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.

اما پیامد تبرج و زیاده روی در آراستگی و توجه بیش ازحد به آن این است که باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و

مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا ندارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 4 43

" این موضوع فهمیده می شود که انسان ها در قیامت با گرفتن نامۀ اعمالشان از آن ها َر َم َوَأخَّ نَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ ُأ اْإلِ از آیۀ شریفۀ "ُيَنبَّ

باخبر می شوند.

نامۀ عمل نیکوکاران را به دست راست و نامه عمل بدکاران را به دست چپ آن ها می دهند. نامه عمل انسان با نامه های ثبت شده

در دنیا تفاوتی اساسی دارد.

نامه های این دنیا، تنها گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود

عمل و حقیقت و باطن آن را در بردارد. ازاین رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند.

کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و

آزاردهنده، مجسم می شوند. (تجسم اعمال)

با دیدن نامۀ اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند

می خورند که چنین اعمالی انجام نداده اند.

در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر می کند که با وجود آن ها دیگر انکار کردن میسر نیست. آیۀ شریفۀ "َو ِإنَّ َعَلْيُکْم

َلحاِفظيَن ِکرامًا کاِتبيَن َيْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن" بیانگر شهادت فرشتگان الهی به عنوان یکی از شاهدان روز قیامت است. فرشتگان در طول

زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1 : صادق القول بودن خداوند دلیلی است برای اینکه در معاد شک و تردیدی وجود ندارد.

گزینۀ 2 : به این موضوع اشاره دارد که کسانی که کار نیکو انجام می دهند در روز قیامت روسیاه نخواهند شد و گرد ذلت بر چهرۀ

ایشان نخواهد نشست.

گزینۀ 3 : نظر قرآن را در خصوص دیدگاه منکران معاد بیان می کند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 44

عشق و محبت الهی ویژگی ها و صفات بد انسان را به صفات نیک در او تبدیل می کند.

علت این تأثیر آن است که قلب انسان جایگاه خدا اسـت. امام صادق علیه السالم می فرماید: "قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم

خدا، غیرخدا را جا ندهید."

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 45

الزم است بدانیم: نوشیدن شراب، چه کم و چه زیاد حرام است و در زمرۀ بزرگ ترین گناهان شمرده شده است. خداوند در قرآن

درباره این عمل ناروا می فرماید: "ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزما�  ، پلید و

از کارهای شیطانی است. پس از آن ها دوری کنید (علت) تا رستگار شوید. (معلول)"

شیطان می خواهد با شراب و قمار:

 بین شما دشمنی (عداوت) و کینه ایجاد کند.

 و شما را از یاد خدا دور سازد.

 و از نماز باز دارد.

در این آیه به 4 مورد از محرمات اشاره شده است.

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 4 46

نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن (استعانت) از او برای رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند،

محبت او را در قلب تقویت می سازد و انسان را از کمک های الهی بهره مند می نماید.

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواُهللا َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ محبت خداوند، مقدمۀ وَن اَهللا َفاتَّ باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

ِبُعوِني" است که نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن (استعانت) از او، این محبت را تقویت می کند. "َفاتَّ

ذيَن ِمن ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَّ ذيَن آَمنوا ُكِتَب َعَليُكُم الصِّ َها الَّ در میان اعمال واجب، روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد. ﴿يا َأيُّ

قوَن﴾ ُكم َتتَّ َقبِلُكم َلَعلَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 47

پس ازاینکه راه سعادت را که همان بندگی خدا است، شناختیم و تصمیم گرفتیم که در این راه وارد شویم با خدای خود پیمان

می بندیم. راه سعادت ما قرین رضایت خدا است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 48

اگر کسی به   چیز حرامی روزه خود را باطل کند مثًال دروغی را به خدا نسبت دهد کّفارۀ جمع بر او واجب می  شود یعنی باید هر دو

کّفارۀ یادشده را انجام بدهد البته اگر هر دو برایش ممکن نباشد می  تواند هرکدام را که ممکن است انجام دهد.

تالیفی احسان هندی

گزینه 3 49

از پیامدهای مهم نگرش منکران معاد برای انسانی که بی  نهایت  طلب است و میل به جاودانگی دارد این است که می  کوشد راه

فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاری سرگرم می  کند تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد فراموش کند.

روشن است که این شیوه عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی  ها نخواهد داشت.

تالیفی احسان هندی

گزینه 3 50

خداوند به ما یادآوری می کند که عامل درونی، انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از

پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 1 51

کید کرده اند و آن را الزمۀ دین داری شمرده اند. (دین داری ادیان الهی که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأ

مستلزم حجاب است)

مطابق با آ�ن یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می پوشاندند (و نه می پوشانند که در گزینۀ 2 آمده است) و

به حجاب پایبند بودند.

در آ�ن مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح علی علیه السالم می کوشند مانند حضرت

مریم سالم اهللا علیها موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند.

نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم سالم اهللا علیها را با پوشش و حجاب کامل می کشیدند.

همچنین از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر نشان می دهد که

ازنظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.

در دوران اخیر پایبندی به تعالیم دینی کمتر شده و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی علیه السالم و حضرت عیسی

علیه السالم هم که باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته است و به آن ها عمل نمی شود. (دلیل اشتباه بودن گزینۀ 4)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 52

بهشتیان باالترین نعمت بهشت یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می یابند. فرشتگانی که کارنامۀ عمل انسان را

تنظیم می کنند حقیقت و باطن اعمال انسان را نگهداری می کنند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 53

ا ِللِه﴾ خواهیم پرداخت و در قرآن ِذیَن آَمُنوا أَشدُّ ُحب� اگر بخواهیم رابطۀ ایمان و محبت به خدا را بیان کنیم به قرائت آیۀ شریفۀ ﴿َو الَّ

کریم پایه و اساس دین داری، دوستی با خدا و بیزاری از باطل بیان شده است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 54

آشکار شدن اعمال، رفتار و نّیات ← کنار رفتن پرده از حقایق عالم.

برچیده شدن بساط حیات ← مرگ اهل آسمان ها و زمین

حاضر شدن اعمال ← دادن نامۀ عمل

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 55

روزه دار نمی تواند قبل از ظهر از وطنش خارج شود زیرا این کار موجب باطل شدن روزه می گردد. پس گزینه های 1 و 2 غلط هستند.

اگر کسی که روزه است بعدازظهر مسافرت کند باید روزۀ آن روز را بگیرد.

کسی که سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد، مسافر تلقی نمی شود که احکام نماز و روزۀ مسافر بر او جاری شود.

با این حساب گزینۀ 3 گزینۀ صحیح موردنظر طراح است.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 56

آنگاه که می گو�م "ال اله" به تبّری و آنگاه که گفته شود "اّال اهللا" به توّلی اشاره کرده ایم؛ بنابراین پایه و اساس اسالم عبارت شریفۀ

"ال اله اّال اهللا" است که تقّدم با تبّری "ال اله" و تأّخر با توّلی "اّال اهللا" است.

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 11 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 11 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 13 1397

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 57

محبت الهی متبوع و یا علت ایثار و ازخودگذشتگی است و اینکه امام صادق (ع) می فرمایند: قلب انسان حرم خداست در حرم خدا

ا ِلّلِه﴾ مطابقت دارد. ذیَن آَمنوا َاَشدُّ ُحب� ِخُذ ِمن دوِن اِهللا َانداًدا ُیِحّبوَنُهم َکُحبِّ اِهللا َو الَّ غیر خدا را جا ندهید با آیۀ ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیتَّ

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 2 58

در آیۀ 59 سورۀ احزاب خداوند می فرماید: ﴿یدنین علیهّن من جالبیبهّن ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین: پوشش های خود را به

خود نزدیک تر کنند این برای آنکه به (عفاف) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است."

پس شناخته شدن به عفاف، معلول نزدیک تر کردن پوشش ها به خود است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 59

به ترجمۀ آیه دقت کنید: "بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد."

وَن اهللا" به معنای محبت پیوسته و مستمر به خداوند است که اگر با پیروی از او همراه شود بنده را محبوب معبود کرده و "ُكنُتْم ُتِحبُّ

آمرزشش را به دنبال دارد.

نکته: بنده، عبد است و خداوند معبود.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 60

در کیفرهای قراردادی باید بین جرم و کیفر تناسب برقرار باشد تا عدالت محقق شود. گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود

گاهی براثر مطالعه و تحقیق ازجملۀ آن است. آیۀ شریفۀ ﴿ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما عمل است که دستیابی به علم و آ

انما یاکلون فی بطونهم نارا...﴾ به تجسم اعمال و جنبۀ باطنی و حقیقی عمل در قیامت اشاره دارد که نوع سوم کیفر و پاداش است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 61

محبوب شدن نزد خداوند متعال، درصورتی است که از دستورات خدا که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است تبعیت کند: ﴿ُقل ِاْن

ِبعوِنی ُیْحِبْبُکُم اِهللا... ﴾ کمال مراعات تبعیت و اطاعت از خداوند و پیامبر و اولی  االمر، یعنی امامان است که در آیۀ وَن اَهللا َفاتَّ ُکْنُتم ُتِحبُّ

ُسوَل َو أوِلی اْألْمِر ِمْنُکْم...﴾ ذیَن آَمُنوا َاِطیُعو اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ َها الَّ کید واقع شده است: ﴿یا أیُّ اطاعت مورد تأ

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 62

دوری کردن از راه شقاوت ← اختیار ← ﴿انا هدیناه...﴾

بیزاری از شقاوت ← روی آوردن به نیکی ها و بیزاری از بدی ها ← ﴿و نفس...﴾

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 63

آیۀ شریفۀ ﴿َذِلَک أْدَنی أْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن﴾ بیانگر آثار رعایت پوشش در زنان است و رعایت پوشش نه تنها سبب کاهش حضور

زنان نمی شود بلکه امنیت اجتماعی زنان محقق می شود و... .

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 64

آسان تر شدن دستیابی به هدف ← عزم قوی

سریع تر شدن دستیابی به هدف ← دنباله روی از الگوهای برتر

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 65

آیۀ گزینۀ 1 به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد.

گزینۀ 2 بیان می کند که خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست او قطعًا شما را در روز قیامت که شکی در [وقوع] آن

نیست جمع می کند؛ و چه کسی در سخن از خدا راست گوتر است؟

ُکم ِالی َیوِم القیامة﴾ زنده شدن همۀ انسان ها پس از بانگ مهیب در عالم است. منظور از جمع کردن، معاد جسمانی است. ﴿َلَیجَمَعنَّ

آیۀ گزینۀ 3 به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره می کند.

آیۀ گزینۀ 4 به واکنش بدکاران پس از شهادت دادن اعضا و جوارحشان علیه ایشان در روز قیامت اشاره دارد. این شهادت

نشان دهندۀ این است که انسان ها در قیامت زنده می شوند و جسمشان تشکیل خواهد شد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 66

فلسفه و حکمت وجوب روزه در حدیث امام علی (ع)، آزمودن (ابتالی) اخالص مردم ذکر شده است و در آیۀ قرآن، آراسته شدن به

تقوای الهی ﴿لعّلکم تّتقوَن﴾ آمده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 67

آیات 78 و 79 سورۀ یس اشاره به امکان معاد بر اساس پیدایش نخستین انسان دارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 68

بدکاران در آغاز حیات برزخی و پس از مرگ، آرزوی بازگشت به دنیا را دارند: ﴿حّتی ِاذا جاَء َاَحَدُهُم اْلَموُت قاَل َربِّ ارِجعوِن َلَعّلی

أْعَمُل صاِلحًا فیما َتَرْکُت﴾

حال بدکاران در دادگاه الهی این است که به انکار اعمال ناشایست خود می  پردازند؛ تا جایی که برای نجات خود از مهلکه، به دروغ

سوگند می  خورند؛ اما خداوند بر دهان آن  ها ُمهر خاموشی می  زند و به اذن خدا، اعضای بدن آن  ها سخن می  گویند. در آیۀ ﴿َاْلَیْوَم

ُمنا َأْیِدیِهم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهم ِبما کانوا َیْکِسُبوَن﴾ به گواهی دادن اعضای بدن علیه انسان اشاره شده است. َنْخِتُم َعَلی َأْفواِهِهْم َو ُتَکلِّ

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 2 69

  خداوند در قرآن کریم می فرماید:  

ْكَبر َو اُهللا َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن﴾  َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َو َلِذْكُر اِهللا َأ َالَة ِإنَّ الصَّ ﴿َو َأِقِم الصَّ

"و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند نهی می کند و قطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می داند چه می کنید." 

بر اساس این آیه خداوند به اعمال انسان ها و به ویژه اعمال اختیاری و اکتسابی آن ها سلطه دارد و می داند که انسان چه می کند.

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.  هر عملی یک جنبه ظاهری و

یک جنبه باطنی دارد. 

· جنبۀ ظاهری بعد از عمل از بین می رود. 

· اما جنبۀ باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر انسانی باقی می ماند.  

هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا

دردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند. (تجسم اعمال)  پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش

یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست؛ بنابراین در عرصۀ قيامت، تصوير اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده

نمی شود؛ بلکه خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. با آماده شدن صحنه قيامت، رسیدگی به اعمال آغاز

می شود و اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد،

به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد. عدل الهی ایجاب می کند خداوند کار بد را فقط به اندازه خودش جزا دهد. باتوجه به این

موارد باال درمی یابیم کسانی که بدی و زشتی را به اختیار خود انجام می دهند به اندازۀ آن عمل جزا می بینند و به واسطۀ آن زشتی

صورتشان را غبار ذلت می پوشاند. پس انسان باید آیۀ شریفۀ زیر را بپذیرد. 

ٌة﴾  َئٍة ِبِمثِلها َو َترَهُقُهم ِذلَّ ئاِت َجزاُء َسیِّ یِّ ذیَن َکَسُبوا السَّ ﴿َو الَّ

"آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازۀ عمل خود می بینند و بر چهرۀ آنان غبار ذلت می نشیند." 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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