
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در جدول زیر مصادیق "الف" و "ب" و "ج" کدام اند؟1

نفوذناپذیری(ب)برترین اعمال عصر غیبت

(ج)گذشته سرخ / آینده سبز(الف)

الف) دعا برای ظهور امام عصر (عج) - ب) عوامل پویایی جامعه شیعه - ج) عفت (1

الف) در انتظار ظهور بودن - ب) ویژگی های جامعه مهدوی - ج) عزت (2

الف) دعا برای ظهور امام عصر (عج) - ب) ویژگی های جامعه مهدوی - ج) عفت (3

الف) در انتظار ظهور بودن - ب) عوامل پویایی جامعه شیعه - ج) عزت (4

تالیفی منوچهر ستینه

انسان برای دست یابی به یک هدف درست که سعادت و کمال او را تأمین کند، نیازمند کدام مورد است؟2

هدایت عقالنی و هدایت عمومی (2 هدایت خاص و فرستادگان الهی (1

تعقل و اختیار و فرستادگان الهی (4 تعقل و اختیار و هدایت عمومی (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

حذف نگاه حکیمانه الهی در طراحی نظام حکومت اسالمی بر مبنای امامت، با کدام تعبیر قرآنی هشدار داده شده است و آنان که3

از این آفت مصون مانده اند، در قرآن کریم چه نامیده می شوند؟

﴿َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل﴾ - "شاکرین" (2 ﴿َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل﴾ - "المحسنین" (1

﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ - "شاکرین" (4 ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ - "المحسنین" (3

تالیفی حسین باغانی

MrKonkoriجمعبندی دینی یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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به بیان امام علی (علیه الّسالم)، "تشخیص راه رستگاری یا صراط مستقیم" ، "موفقّیت در عمل به پیمان" و "توفیق در پیروی از4

قرآن" در شرایط وانفسای پس از رحلت توان فرسای پیامبر گرامی اسالم (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم)، به ترتیب مشروط به

............ ، ............ و ............ است.

فهم آثار و برکات و تأثیرات نیکوی صراط مستقیم - شناخت ضرورت وفای به عهد - شناخت فراموش کنندگان قرآن (1

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقم - تشخیص عهدشکنان - شناخت فراموش کنندگان قرآن (2

گاهی به پیام الهی قرآن فهم آثار و برکات و تأثیرات نیکوی صراط مستقیم - تشخیص عهدشکنان - آ (3

گاهی به پیام الهی قرآن شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - شناخت ضرورت وفای به عهد - آ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

حدیث "سلسلةالذهب" اشاره به کدام یک از اقدامات مرجعیت دین اشاره دارد و باتوجه به عبارت "شروطها و أنا من شروطها" کدام5

موضوع دریافت می گردد؟

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) - والیت ظاهری یعنی معرفی خود به عنوان امام بر حق (1

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) - والیت ظاهری یعنی عدم تأ�د حاکمان (2

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - والیت ظاهری یعنی عدم تأ�د حاکمان (3

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - والیت ظاهری یعنی معرفی خود به عنوان امام بر حق (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

تفسیر قرآن و تب�ن احکام دین که ............ پیامبر (ص) است، پس از رحلت ایشان ............ می یابد و عامل وساطت در6

فیض رسانی به مردم، همان والیت ............ است.

مرجعیت دینی - استمرار - معنوی (2 مرجعیت دینی - پایان - معنوی (1

والیت معنوی - پایان - ظاهری (4 والیت ظاهری - استمرار - ظاهری (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

"افزایش احتمال خطا در احادیث" و "نقل داستان های خرافی دربارٔه پیامبران توسط برخی عالمان وابسته به قدرت"، براثر کدام یک7

از مسائل و مشکالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بعد از پیامبر به وجود آمد؟

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر - ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد (1

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث (2

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد (3

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 
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از دّقت در پیام آیۀ شریفۀ: ﴿یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من رّبك و ان لم تفعل فما بّلغَت رسالَته و اهللا َیعصمك من الّناس اّن اهللا8

الَیهدی القوَم الكافرین﴾ كدام مفهوم دریافت نمی شود؟

هم وزن بودن ابالغ والیت با رسالت پرفرازوفرود بیست وسه ساله. (1

بی نصیبی كافران از هدایت الهی، امری مسّلم و اجتناب ناپذیر است. (2

حتمّیت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت امیرمؤمنان، علی (علیه الّسالم). (3

ابالغ والیت امیر مؤمنان، علی (علیه الّسالم)، خالی از هر دغدغۀ دل آزار است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

عامل واسطۀ ایصال فیض خالق به مخلوق شدن، ............ است و فراهم کنندۀ استعداد و لیاقت دریافت آثار وساطت، ............9

است و نشانۀ تحّقق آن، ............ است.

والیت معنوی - مشّیت خداوند - الهامات روحی و معنوی (1

عبودّیت و بندگی - مشّیت خداوند - الهامات روحی و معنوی (2

والیت معنوی - ایمان و عمل - تصّرف در قلوب (3

عبودّیت و بندگی - ایمان و عمل - تصّرف در قلوب (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ورود جاهلیت با شکلی جدید به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان منزلت و انزوای چه گروه هایی را به همراه داشت؟ (با تغ�ر)10

طالبان قدرت و ثروت - شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر  (1

افرادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند. - شخصیت های اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت (2

پیامبر 

طالبان قدرت و ثروت - شخصیت های اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر  (3

4) افرادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند. - شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و

اعتماد پیامبر 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

ٰباِت َأ َفِباْلٰباِطِل ُيْؤِمُنوَن َو11 يِّ از آیۀ شریفۀ ﴿َو َاُهللا َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزٰواجًا َو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزٰواِجُكْم َبِنيَن َو َحَفَدًة َو َرَزَقُكْم ِمَن َالطَّ

ِبِنْعَمِت َاِهللا ُهْم َيْكُفُروَن﴾ کدام موضوع برداشت می شود؟

دوستی و رحمت میان همسران علت فراهم آمدن آرامشی پایدار است. (1

توانایی زن نسبت به مرد برای به وجود آوردن سکونت و آرامش بیشتر است. (2

دوری از ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، ناسپاسی به نعمت های الهی است. (3

ازدواج سبب آرامش ناشی از انس و هم صحبتی با همسر می گردد. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن است؟12

اِلَحاِت﴾ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ شناخت هدف زندگی - ﴿إنَّ اْإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر إالَّ الَّ (1

اِلَحاِت﴾ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ کشف راه درست زندگی - ﴿إنَّ اْإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر إالَّ الَّ (2

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾ َلنَّ ِذي اْرَتَضی َلُهْم َو َلُیَبدِّ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ شناخت هدف زندگی - ﴿َلُیَمکِّ (3

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾ َلنَّ ِذي اْرَتَضی َلُهْم َو َلُیَبدِّ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ کشف راه درست زندگی - ﴿َلُیَمکِّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

حدیث شریف سلسلةالذهب، بیانگر کدام مسئولیت های مقام امامت است؟13

در راستای مرجعیت دینی، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (1

در راستای والیت ظاهری، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (2

در راستای مرجعیت دینی، تب�ن معارف اسالمی با نیازهای اجتماعی (3

در راستای والیت ظاهری، تب�ن معارف اسالمی با نیازهای اجتماعی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

به بیان امیر مؤمنان علی (ع)، پس از رحلت رسول خدا (ص) زمانی فرا خواهد رسید که چیزی پوشیده تر از ............ و آشکارتر از14

............ و رایج تر از ............ نباشد و کم بهایی قرآن آنگاه محقق می شود که ............ .

قرآن - دروغ بر خدا و پیامبر - باطل - راهنمای طریق حق قرار گیرد (1

حق - دروغ بر خدا و پیامبر - باطل - بخواهد به درستی خوانده شود (2

حق - باطل - دروغ بر خدا و پیامبر - بخواهد به درستی خوانده شود (3

قرآن - باطل - دروغ بر خدا و پیامبر - راهنمای طریق حق قرار گیرد (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

کدام عبارت قرآنی، بیانگر ویژگی هایی است که الزمۀ آرامش در خانواده است؟15

وا ِمْن َحْوِلَک﴾ ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اِهللا ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ (1

ًة َو َأْجرًا َعِظیمًا﴾ اِکَراِت َأَعدَّ اَهللا َلُهْم َمْغِفَر اِکریَن اَهللا َکِثیرًا و الذَّ ﴿َو الذَّ (2

ٌة﴾ ُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو َال ِذلَّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنی َو ِزَیاَدٌة َو َال َیْرَه ﴿ِللَّ (3

ُروَن﴾ ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذِلَک َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ ﴿َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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ْرِض...﴾، آیندۀ انسان بر اساس چه چیزی رقم16 َماِء َواْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ مطابق با قانون الهی ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

می خورد؟

ده برابر نیکوکاری هایی که پیشه کرده اند. (2 میزان ایمان و تقوای اجتماعی مردم (1

تالش و مجاهدتی که با اخالص همراه می کنند. (4 اعمالی که در گذشته مرتکب شده اند. (3

تالیفی محمد رضایی بقا

اینکه رهبر جامعۀ اسالمی مردم را به استقامت و پایداری در برابر فشارهای اقتصادی و روانی بیگانگان و قدرت های بزرگ دعوت17

کند، در راستای ایفای کدام نقش ایشان است و کدام دسته از افراد برای تداوم بخشیدن به مسئولیت مرجعیت دینی امام، الزم

است مهاجرت کنند؟

ًة﴾ تالش برای اجرای و دستورات الهی در جامعه - ﴿اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ (1

تالش برای اجرای و دستورات الهی در جامعه - ﴿َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة﴾ (2

حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان - ﴿َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة﴾ (3

ًة﴾ حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ- ﴿اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

با تدبر در آیۀ شریفۀ ............ درمی یابیم، آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران ............ دو ویژگی مودت و رحمت18

است که باید در میان زن و مرد باشد و این دو ویژگی بیانگر ............، یکی از چهار هدف تشکیل خانواده و ازدواج است.

﴿و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا...﴾ - معلول - رشد اخالقی و معنوی (1

﴿و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا...﴾ - معلول - انس با همسر (2

﴿و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا...﴾ - علت - انس با همسر (3

﴿و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا...﴾ - علت - رشد اخالقی و معنوی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

دل مشغولی و دغدغۀ انسان ............ نیازهای ............ و نشانه های ورود به وادی ............ است.19

معلول - روزمره - غفلت (2 علت - روزمره - غفلت (1

معلول - متعالی - انسانیت (4 علت - متعالی - انسانیت (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393
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با توجه به آیۀ شریفۀ: ﴿و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفّقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا20

رجعوا الیهم لعّلهم یحذرون﴾ کوچ کردن به قصد ............ بر همگان واجب ............ و هدف از این کوچ کردن ............ است.

تفقه در دین - نیست - انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین (1

فراگیری اصول دین - نیست - انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین (2

تفقه در دین - است - عمل به وظیفۀ خود در تحقق والیت ظاهری (3

فراگیری اصول دین- است - عمل به وظیفۀ خود در تحقق والیت ظاهری (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

"محبت به خویشان و دادن صدقه" از عوامل مؤثر در تحقق کدام حدیث است و "اعالم ایمان به خدا راه بندگی او" انسان را21

مشمول کدام سنت الهی می گرداند؟

﴿َیعیُش باإلْحساِن﴾ - "ِزيَد ِفي َبَالِئِه" (2 ﴿َیعیُش باإلْحساِن﴾ - "َكّفِة الِميزاِن" (1

﴿َیعیُش ِباَالعماِر﴾ - "َكّفِة الِميزاِن" (4 ﴿َیعیُش ِباَالعماِر﴾ - "ِزيَد ِفي َبَالِئِه" (3

تالیفی محمد رضایی بقا

با وجود کدام نعمات عده ای "َاَفِبالباِطِل ُيؤِمنون َو ِبِنعَمه اهللا ُهم َيكُفروَن" می شوند؟22

َق َلُكم ِمن َانُفِسُكم َازواًجا ِلَتسُكنوا ِاَليها﴾ ﴿َو ِمن آیاِته َان َخَل (1

رون﴾ ﴿َو َجَعَل َبيَنُكم َمَوّده َو َرحَمًه، ِانَّ في ذِلَك الياٍت ِلَقوٍم َيَتَفكَّ (2

ه َجميعا﴾ ة َفِلّله الِعزَّ ﴿َمن كان ُيريُد الِعزَّ (3

یبات﴾ ﴿َواُهللا َجَعَل َلُکم ِمن َأنُفِسُکم أزواًجا َوَجَعَل َلُکم ِمن َأزواِجُکم َبِنیَن َو َحَفَدة َو َرَزَقُکم ِمَن الطَّ (4

تالیفی وحیده کاغذی

تبدیل دوران ترس و بیم به دوران امنیت و آرامش "در پایان تاریخ" برای تحقق ............ است که در آیۀ شریفۀ ............ آمده23

است.

ِذيَن ِمْن ُهْم ِفي اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ بندگی خدا و نفی شرک - ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (1

َقْبِلِهْم...﴾

ًة و نجعلهم الوارثين﴾ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ بندگی خدا و نفی شرک - ﴿َو ُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّ (2

ِذيَن ِمْن ُهْم ِفي اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ برپایی عدالت اجتماعى - ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (3

َقْبِلِهْم...﴾

ًة و نجعلهم الوارثين﴾ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اَألْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ برپایی عدالت اجتماعی - ﴿َو ُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّ (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 
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از دقت در آیۀ شریفۀ ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان﴾، ............ برداشت می شود.24

ایجاد برابری و قسط توسط پیامبر در راستای تعلیم و تب�ن تعالیم وحی (1

عدم سلطۀ بیگانگان بر جامعۀ اسالمی و مسلمانان (2

ارسال پیامبران با بیانی روشن جهت ابالغ وحی الهی (3

بنای جامعه بر اساس عدل، یکی از وظایف مسلمانان (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

تغ�ر اختیاری سرنوشت هر امتی به ارادۀ الهی، به سبب کدام صفت الهی است که محقق می شود؟25

"واهللا هو الغنی الحمید" (2 "َاّن اهللا عزیز حکیم" (1

"واهللا غفور الرحیم" (4 "َاّن اهللا السمیٌع علیم" (3

تالیفی حسین باغانی

کدام آیۀ مبارکه به عامل تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد اشاره می کند و در صورت عفت پیشگی دختران و پسران در دورۀ26

حساس بلوغ تا ازدواج، قرآن کریم چه وعده ای به آنان می دهد؟

َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها﴾ - توسعه در رزق و روزی و افزایش غیرت در آنان ﴿َخَل (1

َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها﴾ - سامان دهی زندگی آنان به بهترین صورت ﴿َخَل (2

﴿َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم...﴾ - سامان دهی زندگی آنان به بهترین صورت (3

﴿َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم...﴾ - توسعه در رزق و روزی و افزایش غیرت آن ها (4

تالیفی محمد رضایی بقا

کدام قسمت حدیث ثقلین جدایی ناپذیری قرآن و عترت از یکدیگر را بیان می کند، این حدیث چه چیزی را ثابت می کند و کدام27

قسمت آن حدیث به سرچشمه مصونیت همیشگی اهل ایمان از کج روی در مسیر هدایت اشاره دارد؟

کُتم ِبِهما" ُهما َلن َیفَتِرقا" - شباهت قرآن و عترت در عصمت - "ما ِان َتَمسَّ "َو ِانَّ (1

" - شباهت قرآن و عترت در عصمت - "َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض" "َلن َتِضّلوا َاَبدًا (2

ُهما َلن َیفَتِرقا" - تداوم امامت تا قیامت - "َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض" "َو ِانَّ (3

کُتم ِبِهما" " - تداوم امامت تا قیامت - "ما ِان َتَمسَّ "َلن َتِضّلوا َاَبدًا (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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"ضعیف شدن عزت نفس" و "به سرعت تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع" از توابع چه عواملی است؟28

ریشه دار شدن تمایالت دانی در درون - تداوم پاسخگویی به امیال نفسانی (1

ریشه دار شدن تمایالت دانی در درون - لذت بردن از رسیدن به تمایالت دانی (2

پاسخ مثبت دادن به تمایالت پست - لذت بردن از رسیدن به تمایالت دانی (3

پاسخ مثبت دادن به تمایالت پست - تداوم پاسخگویی به امیال نفسانی (4

تالیفی محمد رضایی بقا

"معنویت و حقوق برابر انسان ها"، "نفوذ خارق العادۀ قرآن کریم در افکار و نفوس" و "درخشندگی قرآن" به ترتیب به کدام یک اشاره29

دارند؟

تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تازگی و شادابی دائمی (1

جامعیت و همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت (2

جامعیت و همه جانبه بودن - اعجاز لفظی - تازگی و شادابی دائمی (3

تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت - اعجاز لفظی - تازگی و شادابی دائمی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

كِر﴾ به ترتیب آیندۀ مشخص شده برای30 ًه َو َنجَعَلُهُم الواِرثيَن﴾ و ﴿َو َلَقد َكَتبنا ِفي الّزبوِر ِمن َبعِد الذِّ عبارات قرآنی ﴿َو َنجَعَلُهم َاِئمَّ

............. و ............. است.

مؤمنین صالح - بندگان شایسته (2 بندگان شایسته - مستضعفین (1

بندگان شایسته - مؤمنین صالح (4 مستضعفین - بندگان شایسته (3

تالیفی وحیده کاغذی

کدام قسمت حدیث ثقلین جدایی ناپذیری قرآن و عترت از یکدیگر را بیان می کند، این حدیث چه چیزی را ثابت می کند و کدام31

قسمت آن حدیث به سرچشمه مصونیت همیشگی اهل ایمان از کج روی در مسیر هدایت اشاره دارد؟

کُتم ِبِهما ُهما َلن َیفَتِرقا - شباهت قرآن و عترت در عصمت - ما ِان َتَمسَّ َو ِانَّ (1

َلن َتِضّلوا َاَبدًا - شباهت قرآن و عترت در عصمت - َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض (2

ُهما َلن َیفَتِرقا - تداوم امامت تا قیامت - َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض َو ِانَّ (3

کُتم ِبِهما َلن َتِضّلوا َاَبدًا - تداوم امامت تا قیامت - ما ِان َتَمسَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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وقتی که می  دانیم ﴿َو اُهللا َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن﴾ مفهوم کدام عبارت شریفه را باید بپذیریم؟32

ُ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 

هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا (ص) بیان چه مطلبی بود و برای تب�ن آن، کدام آیۀ شریفه را33

تالوت می کردند؟

ْجَس اهل البیت...﴾ َما ُیِریُد اُهللا ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ معرفت اهل بیت (ع) - ﴿ِإنَّ (1

ْجَس اهل البیت...﴾ َما ُیِریُد اُهللا ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ عصمت اهل بیت (ع) - ﴿ِإنَّ (2

ْمِر ِمْنُکْم...﴾ ُسوَل َو ُأوِلي اْألَ ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ َها الَّ عصمت اهل بیت (ع) - ﴿َیا َأیُّ (3

ْمِر ِمْنُکْم...﴾ ُسوَل َو ُأوِلي اْألَ ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ َها الَّ معرفت اهل بیت (ع) - ﴿َیا َأیُّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در کالم سید انبیاء و امام علی (ع) و طبق هشدار ایشان، تشخیص راه رستگاری در ابتدا منوط به کدام عامل است و راه حل نهایی34

ایشان برای عینّیت بخشیدن به خروج از جاهلیت چیست؟

شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم - ثبات قدم در مسیر الهی (1

شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم - طلب راه حق از اهل آن  (2

شناسایی فراموش کنندگان قرآن کریم - طلب راه حق از اهل آن (3

شناسایی فراموش کنندگان قرآن کریم - ثبات قدم در مسیر الهی (4

تالیفی حسین باغانی

باتوجه به فرمایش پیامبر (ص) ثمرۀ توجه به مفاهیم عالی حدیث شریف سلسلة الذهب برای انسان مؤمن چیست؟ (با تغ�ر)35

التزام به آن، همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغ�ر می دهد.  (1

2) گردش چرخ خلقت، تدبیر خداوند را نشان می دهد.  

خواندن آن حدیث موجب فالح و رستگاری و بسیار ارزشمند است. (3

معرفت به خداوند را از مرحلۀ شناخت ذهنی به مرحلۀ ایمان قلبی می رساند. (4

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 
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اگر بگو�م "مردن در صورت نشناختن امام زمان، مردن به مرگ جاهلی است" و "مستضعفان زمین در آینده وارثان آن خواهند36

بود" به ترتیب بر چه اساس سخن خود را مستند نموده ایم؟

مستند قرآنی - مستند وحیانی (2 مستند روایی - مستند وحیانی (1

مستند قرآنی - مستند قرآنی (4 مستند وحیانی - مستند روایی (3

تالیفی محمد علی عبادتی

اِس َعَلي اِهللا حجٌة...﴾ کدام مورد صحیح است؟37 باتوجه به آیۀ ﴿ُرُسًال ... ِلَئالَّ َيُکوَن ِللنَّ

بیم دهندگی انبیا بر بشارت دهی انبیا تقّدم دارد. (1

اتمام حجت خداوند با مردم، پس از نزول کتاب آسمانی بر آنان است. (2

فلسفۀ وحیانی ارسال رسوالن، تفکر بندگان در پیام الهی است. (3

نخستین راه انبیا برای اتمام حجت با مردم از جانب خداوند، تبشیر است. (4

تالیفی محمد علی عبادتی

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟38

ِخُذ ِمْن ُدوِن اِهللا َأْنَدادًا﴾ اِس َمْن َیتَّ ﴿َو ِمَن النَّ (1

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

ْکَبُر ِمْن َنْفِعِهَما﴾ اِس َو ِإْثُمُهَما َأ ﴿ُقْل ِفیِهَما إْثٌم َکِبیٌر َو َمَناِفُع ِللنَّ (3

ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلی َأْعَقاِبُکْم﴾ ٌد إالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ ﴿َو َما ُمَحمَّ (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 

خداوند در قرآن، برپایی دین را مستلزم چه چیزی می داند و تحقق آن درگرو چیست؟39

عدم تفرقه در دین - زدودن رشک و حسد از بین پیروان (1

پافشاری بر حق گرایی - یکسانی محتوای اصلی دعوت پیامبران (2

پافشاری بر حق گرایی - زدودن رشک و حسد از بین پیروان (3

عدم تفرقه در دین - یکسانی محتوای اصلی دعوت پیامبران (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثيًرا﴾ بر40 ٍة ِمْثِلِه﴾، ﴿َأَفَال َيَتَدبَّ به ترتیب آیات ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَر

کید دارند؟ کدام یک از پیام های زیر تأ

تحدی طلبی قرآن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی (1

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - جامعیت همه جانبه بودن (2

تحدی طلبی قرآن - جامعیت و همه جانبه بودن (3

جامعیت همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی (4

تالیفی منوچهر ستینه

به ترتیب، هریک از موارد زیر با کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده ارتباط دارند؟41

- فرزند، تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد است.

- بلوغ دوره پذیرش مسئولیت های زندگی است.

- با تشکیل خانواده می توان مهر و عشق به همسر و فرزندان را پرورش داد.

توجه به اهداف ازدواج - تقویت عفاف و پاک دامنی - توجه به اهداف ازدواج (1

توجه به اهداف ازدواج - تقویت عفاف و پاک دامنی - تقویت عفاف و پاک دامنی (2

توجه به اهداف ازدواج - شناخت معیارهای همسر مناسب - شناخت ویژگی های روحی زن و مرد (3

تقویت عفاف و پاک دامنی - شناخت معیارهای همسر مناسب - شناخت ویژگی های روحی زن و مرد (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

منزوی شدن شخصیت های اصیل اسالمی به ویژه اهل بیت (ع) مؤید کدام چالش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه اطهار42

(ع) است و کدام اقدامات ایشان در تقابل با چالش "تحریف در معارف اسالمی" است؟

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص) (1

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - تعلیم و تفسیر قرآن کریم (2

ارائۀ الگوهای نامناسب - تعلیم و تفسیر قرآن کریم (3

ارائه الگوهای نامناسب - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص) (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

اراده پروردگاری در استمرار وحی در قالب نزول کتاب های آسمانی آنگاه درگرو خواست عمومی مردم قرار می گیرد که ............43

اُغوِت﴾ َل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّ ُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِز ﴿َأنَّ (1

ُهْم َضَالًال َبِعيًدا﴾ ْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ ﴿َوُيِريُد الشَّ (2

اُس ِباْلِقْسِط﴾ َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ (3

﴿اُهللا َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه﴾ (4

تالیفی عباس نادری
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دست نیافتن به هدف برتر خلقت، ناشی از عدم انتخاب ............ است و "معنای تعالی بخشیدن به زندگی" مبین ............ است44

گاهی کاملی از ............ دست داشته و کسی می   تواند انسان را در جهت پاسخگویی درست نیازهای بنیادین رهنمون شود که آ

باشد.

کشف راه درست زندگی - درک درست از آینده - ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی انسان (1

درک هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی انسان (2

درک هدف زندگی - درک درست از آینده - جایگاه انسان در نظام هستی (3

کشف راه درست زندگی - درک هدف زندگی - جایگاه انسان در نظام هستی (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست؟ و اساس تصمیم گیری در وظایف رهبری را چه چیزی تشکیل می دهد؟45

همراهی مردم - مشورت با نخبگان (2 برقراری عدالت اجتماعی - مشورت با نخبگان (1

همراهی مردم - احکام و دستورات الهی (4 برقراری عدالت اجتماعی - احکام و دستورات الهی (3

تالیفی منوچهر ستینه

خداوند متناسب با کدام ویژگی ها، انسان را تنها نگذاشت و هدایت آدمی را بر عهده گرفت و بر این اساس راهی را که در اختیار46

کید قرآن کریم منظور از ذکر ویژگی حنیف برای حضرت ابراهیم (ع) چیست؟ انسان ها قرار داد چه سرانجامی دارد؟ طبق تأ

عدل و حکمت الهی - خوشبختی و سعادت - حق گرایی (1

لطف و رحمت الهی - تکامل معنوی و قرب الهی - تسلیم امر خدا بودن (2

عدل و حکمت الهی - تکامل معنوی و قرب الهی - تسلیم امر خدا بودن (3

لطف و رحمت الهی - خوشبختی و سعادت - حق گرایی (4

تالیفی منوچهر ستینه

زنده بودن امام زمان (عج)، مشّخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ايشان در جامعه دارای فوايدی است به جز ............47

جامعه به صورت های گوناگون از هدايت های امام و از واليت معنوی و ظاهری ايشان برخوردار مي گردد. (1

هرگاه مردم احساس كنند، مي توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگويند، خواسته های خود را با ايشان در ميان گذارند. (2

هر ماجراجوی فريب كاری كه بخواهد خود را مهدی موعود معرفی كند به زودی شناخته می شود و مردم هوشيار فريب او را (3

نمی خورند.

گاه اند و از مجاهدت پيروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می يابند و می دانند كه ايشان از حال مسلمانان آ (4

مؤمنان اطالع دارند.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 
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اگر گفته شود: (طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی، پس از رحلت رسول خدا (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم)، چیست و رهبری48

این جامعه در طول تاریخ آینده بر عهدۀ چه کسانی است؟) مفهوم کدام آیه پاسخ به این سؤال است؟

﴿ُیریدون َان َیتحاکموا إلی الّطاغوت و قد ُاِمروا ان یکفروا به﴾ (1

﴿یا اّیها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم﴾ (2

﴿َو أْنِذر عشیَرتَک األقَربیَن﴾ (3

﴿إّنما ولّیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة﴾ (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

عبارت  های زیر به ترتیب پیرامون کدام سیرۀ پیامبر اکرم (ص) در رهبری جامعه است؟49

- در جنگ  ها سفارش می  کرد که پیران و زنان را نکشند.

- به مردم می  گفت بدی  های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید.

- او با داروهای خویش بیماران سرگشته را درمان می  کرد.

تالش برای برقراری برابری - مبارزه برای فقر و محرومیت - محبت و مدارا با مردم (1

تالش برای برقراری برابری - سخت  کوشی در هدایت - مبارزه با فقر و محرومیت (2

سخت  کوشی در هدایت - تالش برای برقراری برابری - مبارزه با فقر و محرومیت (3

سخت  کوشی در هدایت - محبت و مدارا با مردم - سخت  کوشی در هدایت (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

خداوند در قرآن، برپایی دین را مستلزم چه چیزی می داند و تحقق آن درگرو چیست؟50

عدم تفرقه در دین - زدودن رشک و حسد از بین پیروان (1

پافشاری بر حق گرایی - یکسانی محتوای اصلی دعوت پیامبران (2

پافشاری بر حق گرایی - زدودن رشک و حسد از بین پیروان (3

عدم تفرقه در دین - یکسانی محتوای اصلی دعوت پیامبران (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

طبق آیات الهی، کدام وعده قطعی الهی به مؤمنان صالح مسبوق به سابقه بوده است و برای تحقق کدام هدف بزرگ نقش51

زمینه ساز را بازی می کند؟

ْرِض﴾ - ﴿َيْعُبُدوَنِني َال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا﴾ ُهْم ِفي اْألَ ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ (1

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾ َلنَّ ْرِض﴾ - ﴿َلُيَبدِّ ُهْم ِفي اْألَ ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ (2

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾ َلنَّ َننَّ َلُهْم ِديَنُهمُ ﴾ - ﴿َلُيَبدِّ ﴿َلُيَمكِّ (3

َننَّ َلُهْم ِديَنُهمُ ﴾ - ﴿َيْعُبُدوَنِني َال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا﴾ ﴿َلُيَمكِّ (4

تالیفی حسین باغانی
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اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم، جویای مسدود بودن همیشگی راه ضاللت شویم، پیام كدام مورد، وافی به این مقصود ما است؟52

"اّنی تارُک فیكم الثقلیِن كتاَب اِهللا و ِعترتی اهَل بیتی..." (1

﴿اُهللا ولُی اّلذیَن آمنوا ُیخِرُجهم مَن الظلماِت الی الّنوِر ...﴾ (2

﴿و اّلذیَن كفروا اولیاُءهم الّطاغوُت ُیخرجوَنهم من النوِر الی الظلمات ...﴾ (3

﴿لقد منَّ اُهللا علی المؤمنیَن إْذ بعَث فیهم رسوًال من انفسهم َیتلو علیهم آیاِته... ﴾ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

تحریم مراجعه کردن در داوری به فرمان های قانون گذارانی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست، از کدام بخش53

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّ ُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِز ِذيَن َيْزُعُموَن َأنَّ از آیۀ ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ

ُهْم َضَالًال َبِعيًدا﴾ برداشت می شود؟ ْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ َوُيِريُد الشَّ

َل ِإَلْيَك﴾ ُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِز ﴿َيْزُعُموَن َأنَّ (2 اُغوِت﴾ ﴿ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّ (1

ُهْم﴾ ْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ ﴿َوُيِريُد الشَّ (4 ﴿َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه﴾ (3

تالیفی حسین باغانی

کدام عبارت، وظیفۀ مردم برای به دست آوردن احکام رویدادهای جدید در زمان غیبت را بیان نموده است؟54

ألم تر إلی اّلذین یزعمون أّنهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک (1

و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الّدین (2

انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابًدا (3

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اهللا علیهم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گاهی و موجب نافرمانی از امر خداوند متعال شود، پیام کدام آیه ترسیم می شود؟ (با تغ�ر)55   آنجا که رشک و حسد، تابعی از آ

"[این دین] آ�ن پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید."  (1

"خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود..."  (2

"وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار (3

است." 

گاه شدند..."  "قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس ازآنکه به حقانّیت آن آ (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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"افزودن بر امکانات و نعمت ها" و "دادن امکانات رسیدن به خواسته ها" هریک به ترتیب حاکی از کدام سنت های الهی است؟56

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال َيْعَلُموَن﴾ - ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء﴾ ِذيَن َكذَّ ﴿َوالَّ (1

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال َيْعَلُموَن﴾ - ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم﴾ ِذيَن َكذَّ ﴿َوالَّ (2

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ - ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم﴾ ﴿َوَلِكْن َكذَّ (3

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ - ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء﴾ ﴿َوَلِكْن َكذَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

رحمت واسعۀ الهی که آن را به همۀ بندگان خود اعّم از آخرت طلبان و دنیاخواهان مبذول داشته است، در کدام آیۀ مبارکه57

موردتوجه واقع شده است؟

﴿َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها...﴾ (1

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه﴾ ا الَّ ﴿َفَأمَّ (2

ْحَمِة اِهللا...﴾ ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمن رَّ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ (3

َك َمْحُظوًرا﴾ َك َوَما َكاَن َعَطاُء َربِّ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

این کالم امیرالمؤمنین (ع) که فرمود: "به زودی پس از من، زمانی فرامی رسد که در آن زمان، چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از58

باطل ... نباشد" با کدام کالم پیامبر (ص) قرابت دارد و بیانگر کدام اقدام ایشان در راستای والیت ظاهری است؟

"اّنی تارٌک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی" - عدم تأ�د حاکمان (1

"اّنی تارٌک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی" - معرفی خویش به عنوان امام بر حق (2

"علٌی مع الحق و الحق مع العلی" - معرفی خویش به عنوان امام بر حق (3

"علٌی مع الحق و الحق مع العلی" - عدم تأ�د حاکمان (4

تالیفی حسین باغانی

خطر ورود جاهلیت در لباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان هشداری است که قرآن کریم در عبارت شریفۀ ............ به آن ها59

می دهد و .............. را ویژگی افراد شاکر برمی شمرد.

﴿إنَّ ال َيهدي القوَم الكاِفرين﴾ - محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او دانستن (1

﴿و ما محمٌد اّال رسوٌل قدَخَلْت ِمن قبله الّرسل َاَفِاْن ماَت َاْو ُقِتَل ِاْنَقَلْبُتم َعلی اعقابکم﴾ - محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از (2

سوی او دانستن

ُسل َاَفِاْن ماَت َاْو ُقِتَل ِاْنَقَلْبُتم َعلی اعقابکم﴾ - مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای ﴿و ما محمٌد اّال رسوٌل قدخلت من قبله الرُّ (3

سخت

4) ﴿إنَّ ال َيهدي القوَم الكاِفرين﴾ - مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای سخت

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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باتوجه به حدیث شریف "من مات و لم یعرف امام زمانه ..." به مرگ جاهلیت مردن بازتاب چیست و با کدام عبارت شریفه ارتباط60

مفهومی دارد؟

نشناختن امام معصوم (علیه السالم) - ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ (1

نشناختن امام معصوم (علیه السالم) - ﴿فلن یّضر اهللا شیئًا﴾ (2

عدم اطاعت از امام (ع) - ﴿فلن یّضر اهللا شیئًا﴾ (3

عدم اطاعت از امام (ع) - ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ (4

تالیفی حسین باغانی

ْغَت ِرَساَلَتُه ...﴾ اهمیت این فرمان در کدام جمله61 ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ َك َو ِإن لَّ بِّ َل ِإَلْيَك ِمن رَّ ْغ َما ُأنِز ُسوُل َبلِّ َها الرَّ با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿َيا َأيُّ

است و خداوند به پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سّلم) وعده می دهد که او را از چه چیزی، حفظ خواهد کرد؟

َك﴾ - خطرات احتمالی منافقان بِّ َل ِإَلْيَك ِمْن رَّ ﴿ َما ُأْنِز (2 َك﴾ - سرکشی های قوم کافرین بِّ َل ِإَلْيَك ِمْن رَّ ﴿ َما ُأْنِز (1

ْغَت ِرَساَلَتُه﴾ - خطرات احتمالی منافقان ﴿ َفَما َبلَّ (4 ْغَت ِرَساَلَتُه﴾ - سرکشی های قوم کافرین ﴿ َفَما َبلَّ (3

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد ............ و عصمت پیامبران ناشی از کدام مورد است؟62

دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود - چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که (1

هیچ گاه به سوی گناه نمی روند.

دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود - سرشت و وجود پیامبران آن گونه خلق شده اند (2

که هرگز به سوی گناه نمی روند.

امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود - سرشت و وجود پیامبران آن گونه (3

خلق شده اند که هرگز به سوی گناه نمی روند.

امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود - چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که (4

هیچ گاه به سوی گناه نمی روند.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

حدیث سلسلةالذهب به کدام موضوع از اقدامات مرجعیت دینی ائمه علیهم السالم اشاره دارد و با کدام یک از چالش های سیاسی63

و فرهنگی دوران ائمه علیهم السالم در تقابل است؟

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) (1

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - ارائه الگوهای نامناسب (2

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) - ارائه الگوهای نامناسب (3

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) (4

تالیفی حسین باغانی
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مستمسک خداوند برای وجوب اطاعت از خود، پیامبر و اولیای امر چیست و راه کار انسداد هرگونه راه گمراهی برای جامعۀ  اسالمی64

ازنظر پیامبر رحمت صلی اهللا علیه و آله و سلم کدام است؟

آیه ای که پس از ابالغ، تبریک و شادباش مردم را به دنبال داشت - تمسک به پیامبران سلف و اهل بیت پیامبر (1

آیه ای که پس از ابالغ، تبریک و شادباش مردم را به دنبال داشت - اعتصام به کتاب خدا و عترت نبی (2

آیه ای که پس از ابالغ، تکبیر مردم و ستایش پیامبر را به دنبال داشت - اعتصام به کتاب خدا و عترت نبی (3

آیه ای که پس از ابالغ، تکبیر مردم و ستایش پیامبر را به دنبال داشت - تمسک به پیامبران سلف و اهل بیت پیامبر (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

اینکه رسول خدا (ص) می فرماید: "برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو کند و در رزق65

و روزی آن ها توسعه دهد و عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند." به ترتیب با کدام عبارات قرآنی متناسب است؟

﴿ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها﴾ - ﴿َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة﴾ (1

َباِت﴾ يِّ ﴿ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها﴾ - ﴿َرَزَقُكْم ِمَن الطَّ (2

َباِت﴾ يِّ ًة َوَرْحَمًة﴾ - ﴿َرَزَقُكْم ِمَن الطَّ ﴿َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ (3

ًة َوَرْحَمًة﴾ - ﴿َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة﴾ ﴿َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

آنان که هوای نفس خود را معبود خویش گرفته اند به کدامین فرجام شوم دچار می شوند و خداوند به پیامبرش دربارۀ  ایشان چه66

نهیبی می زند؟

اِر﴾ ِقيَن َكاْلُفجَّ گرد خواری چهرۀ  ایشان را می پوشاند - ﴿َأْم َنْجَعُل اْلُمتَّ (1

گرد خواری چهرۀ  ایشان را می پوشاند - ﴿َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًال﴾ (2

اِر﴾ ِقيَن َكاْلُفجَّ به سبب این گناه عظیم به کیفری مضاعف گرفتار خواهند آمد - ﴿َأْم َنْجَعُل اْلُمتَّ (3

به سبب این گناه عظیم به کیفری مضاعف گرفتار خواهند آمد - ﴿َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًال﴾ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

مطابق معارف قرآنی، خدای متعال، رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با "تبشیر و انذار" به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا67

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

هدفداری خلقت و حکیمانه بودن آفرینش، تع�ن گردد. (1

استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی گردد. (2

حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند به اثبات رسد. (3

گردوغبار فروافتاده بر عقول و فطرت های پاک، زدوده شود. (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395
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"امکان هدایت مردم"، "عدم امکان انحراف در تعالیم الهی" و "عدم گمراهی و انحراف مردم" به ترتیب مربوط به عصمت در68

............ است.

تعلیم و تب�ن دین - تعلیم و تب�ن دین - دریافت و ابالغ وحی (1

تعلیم و تب�ن دین - دریافت و ابالغ وحی - اجرای فرمان های الهی (2

دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تب�ن دین - اجرای فرمان های الهی (3

دریافت و ابالغ وحی - دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تب�ن تعالیم دین (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

درخواست حضرت موسي (علیه الّسالم) از خداوند كه هارون را مشاور، پشتيبان و شريك او، در امر هدايت مردم قرار دهد و عبارت:69

"اّيها الناس َمن اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم" به ترتيب در مستند روايی ............ و ............ مورد تمّسك نبّي گرامي اسالم

(صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) ، قرار گرفت كه جملۀ سه بار مكّرر آن حضرت در مستند ............ و ............ است.

غدير ـ منزلت ـ نخست ـ انَت مّني بمنزلِة هاروَن ِمن موسي (1

منزلت ـ غدير ـ نخست ـ انَت مّني بمنزلِة هاروَن ِمن موسي (2

غدير ـ منزلت ـ دّوم ـ َمْن ُكنُت مواله فهذا علیٌّ مواله (3

منزلت ـ غدير ـ دّوم ـ َمْن ُكنُت مواله فهذا علّي مواله (4

کنکور سراسری زبان داخل 1393

باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة...﴾ اهداف ازدواج کدام اند70

و خلق همتایان نشانه هایی برای چه کسانی است؟

انس با همسر و رشد اخالقی و معنوی - متفکران (1

انس با همسر و رشد و پرورش فرزندان - همه انسان ها (2

پاسخ به نیاز جنسی و انس با همسر - همه انسان ها (3

پاسخ به نیاز جنسی و رشد اخالقی و معنوی - متفکران (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

پاسخ هریک از سؤال  های مطرح  شده به ترتیب، کدام است؟71

- چه چیز در جهان هستی مایۀ حیات و اساس زندگی است؟

- سبب نفوذ خارق  العادۀ قرآن کریم در افکار و قلوب در طول تاریخ چیست؟

- کدام مورد، از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟

﴾ - زیبایی لفظی - استمرار و پیوستگی در دعوت ﴿َو َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ (1

﴾ - انسجام درونی - آمادگی بشر برای دریافت برنامۀ کامل ﴿َو َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ (2

ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما ُیْحِ�ُکْم﴾ - زیبایی لفظی - استمرار و پیوستگی در دعوت ﴿اْسَتِجیُبوا ِلّلِه َو ِللرَّ (3

ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما ُیْحِ�ُکْم﴾ - انسجام درونی - آمادگی بشر برای دریافت برنامۀ کامل ﴿اْسَتِجیُبوا ِلّلِه َو ِللرَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گویندۀ حدیث "مایه زینت ما باشید، نه مایۀ زشتی ما" در چه موقعیتی و با بیان چه جمله ای در راستای "معرفی خویش به عنوان72

امام بر حق" قدم برداشتند؟

طواف دور خانۀ خدا - "اما به شرط های آن و من ازجمله شرط های آن هستم." (1

مراسم روز عرفه - "اما به شرط های آن و من ازجمله شرط های آن هستم." (2

طواف دور خانۀ خدا - "ای مردم، رسول خدا (ص) امام و رهبر بود... و اکنون من امام هستم." (3

مراسم روز عرفه - "ای مردم، رسول خدا (ص) امام و رهبر بود... و اکنون من امام هستم." (4

تالیفی محمد علی عبادتی

رسول خدا (ص) در مورد امام علی (ع) فرمودند، ایشان اولین ............ صادق   ترین شما در ............ و بهترین شما در ............73

است.

ایمان آورنده به خدا - داوری بین مردم - رعایت مساوات (1

ایمان آورنده به خدا - پیمان با خدا - رعایت مساوات (2

وفادار نسبت به خدا - داوری بین مردم - پیمان با خدا (3

وفادار نسبت به خدا - پیمان با خدا - داوری بین مردم (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

"نقش تع�ن کنندۀ عامل درونی" و "ظهور و بروز استعدادها و تمایالت درونی" هریک به ترتیب به کدام یک از سنت های الهی74

اشاره دارد؟

ابتالء - امداد عام (2 ابتالء - امداد خاص (1

امداد خاص - ابتالء (4 امداد عام - ابتالء (3

تالیفی محمد رضایی بقا

اقدام به دخالت دادن سلیقه شخصی در احکام دین معلول چیست؟ و جاعالن احادیث بر اساس چه هدفی حدیث جعل و یا از75

نقل آن خودداری می کردند؟

بی بهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت - اغراض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر (1

بی بهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت - تبدیل کردن حکومت عدل نبوی به سلطنت (2

میدان دادن حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشه هایی که به قدرت آنان کمک می کرد - اغراض شخصی یا به نفع حاکمان (3

ستمگر

میدان دادن حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشه هایی که به قدرت آنان کمک می کرد - تبدیل کردن حکومت عدل نبوی (4

به سلطنت

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم در روز غدیر به کدام فرمان خدا گردن نهاد و خداوند در این راه چه تضمینی به ایشان داد و76

چه سرنوشتی برای کافران رقم می زند؟

َرُكْم َتْطِهيرًا - محرومیت کافران از محبت الهی َك - َو ُيَطهِّ َل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ ْغ َما ُأْنِز َبلِّ (1

اِس - محرومیت کافران از محبت الهی ـُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّ ْقَرِبيَن - َواللَّ َو َأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَ (2

اِس - محرومیت کافران از هدایت الهی ـُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّ َك - َواللَّ َل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ ْغ َما ُأْنِز َبلِّ (3

َرُكْم َتْطِهيرًا - محرومیت کافران از هدایت الهی ْقَرِبيَن - َو ُيَطهِّ َو َأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

عبارت ﴿ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم﴾ ............ از آیۀ شریفۀ ............ و ............ از حدیث ............ بیان77

گردیده است.

قبل - ﴿یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ...﴾ - بعد - من کنت مواله ... (1

قبل - ﴿یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس ...﴾ - بعد - انی تارک فیکم الثقلین ... (2

بعد - ﴿یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس ...﴾ - قبل - انی تارک فیکم الثقلین ... (3

بعد - ﴿یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ...﴾ - قبل - من کنت مواله ... (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

باتوجه به روایت شریف "ما احّب اهللا من عصاه" نتیجه عدم صداقت در دوستی با خدا چه خواهد بود؟78

ٌة﴾ ﴿َتْرَهُقُهْم ِذلَّ (2 ِخُذ ِمْن ُدوِن اِهللا﴾ ﴿یتَّ (1

َمْت َأیِدیُکْم﴾ ﴿ٰذِلَک ِبَما َقدَّ (4 ُکُلوَن ِفی ُبُطوِنِهْم َنارًا﴾ ﴿یْأ (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

"حفظ پیمان با خدا" و "احساس حضور در پیشگاه خداوند"، به ترتیب موصوف به .......... و ......... برای عزت نفس است.79

علت - معلول (2 معلول - معلول (1

معلول - علت (4 علت - علت (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

اگر بگو�م: "ارج گزاران واقعی به نعمت رسالت، ثابت قدمان در پیروی از آرمان مقّدس او در گذرگاه پرفراز و فرود تاریخ اند،" پیام80

کدام آیه  را ترسیم کرده ایم؟

﴿افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم﴾ (1

﴿و ما محّمد اّال رسول قد َخَلت من قبله الّرسل﴾ (2

﴿قل ما اسألکم علیه من اجٍر اّال من شاء ان یّتخذ الی رّبه سبیًال﴾ (3

﴿و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهللا شیئًا و سَیجزی اهللا الّشاکرین﴾ (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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اگر از سیرۀ پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم جویای سرچشمۀ انحطاط اقوام و ملل پيشين باشیم به چه می رسیم و آنجا که81

ایشان، علی علیه السالم را راه رسیدن به علم خود می نامند بر چه چیزی صّحه می گذارند؟

افراط و تعصب در اجرای احکام قبیلۀ خود - عصمت علمی حضرت علی علیه السالم (1

تبعیض روا داشتن در اجرای عدالت - وجوب بهره مندی از دانش حضرت علی علیه السالم و عمل مطابق نظر ایشان برای (2

مردم

تبعیض روا داشتن در اجرای عدالت - عصمت علمی حضرت علی علیه السالم (3

افراط و تعصب در اجرای احکام قبیلۀ خود - وجوب بهره مندی از دانش حضرت علی علیه السالم و عمل مطابق نظر ایشان (4

برای مردم

والفضل احدزاده اب تالیفی 

باتوجه به کدام جمله در خصوص پیامبر خوبی ها صلی اهللا علیه و آله و سلم می توانیم با شاعر هم نوا شویم که "بر او ختم آمده پایان82

این راه"  و توانگری معجزۀ  جاودانۀ  ایشان از غلط گیری مرهون چیست؟

مردم حجاز به سطحی از فرهنگ رسیده بودند که می توانستند کامل ترین برنامه زندگی را از ایشان دریافت و حفظ کند - (1

مصونیت از تندباد ویرانگر تحریف

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم فرموده است: "الَضَرَر و الِضراَر فی االسالم" - مصونیت از تندباد ویرانگر تحریف (2

مردم حجاز به سطحی از فرهنگ رسیده بودند که می توانستند کامل ترین برنامه زندگی را از ایشان دریافت و حفظ کند - (3

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم فرموده است: "الَضَرَر و الِضراَر فی االسالم" - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟83

الف- جنبه اعجاز لفظی قرآن برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند، نیز قابل درک و فهم است.

ب- اعجاز محتوایی قرآن سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب انسان ها در طول تاریخ شده است.

کید دارد کهکشان ها با سرعت در حال فاصله گرفتن از یکدیگرند و هستی مدام در حال گسترش است. ج- نظریه انبساط جهان تأ

د- آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم افترا بستن به خداوند و از سوی بشر معرفی کردن قرآن است.

غ- غ- ص- غ (2 غ- ص- ص- غ (1

غ- غ- ص- ص (4 ص- غ- غ- ص (3

تالیفی منوچهر ستینه
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ْرِض...﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟84 ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ از آیۀ شریفۀ ﴿َو ُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

خواست مردم این است که مستضعفان از زیر یوغ مستکبران نجات یابند و به آن ها نعمت امامت را ارزانی کرد تا دیگران به (1

ایشان اقتدا کنند.

در جبهۀ حق، خداپرستانی حضور دارند که در راه عدالت، انسان دوستی، آزادگی، فضایل اخالقی و دفاع از حقوق محرومان و (2

مستضعفان تالش کرده اند.

همۀ مسلمانان بر این عقیده اند که در آخرالزمان، منجی بزرگ انسان ها حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری (ع) به (3

اذن خداوند ظهور خواهد کرد.

تاریخ زندگی انسان ها صحنۀ مبارزۀ دائمی حق و باطل بوده است و آنان که آفرینندۀ جهان را شناخته اند، آینده ای روشن (4

برای تاریخ انسان تصور می کنند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

"متفاوت بودن کالم قرآن با سایر کالم ها"،  "نفوذ خارق العاده آن در افکار و نفوس"،  "رسایی در معنا"، "مطرح کردن حقوق برابر85

انسان ها" به ترتیب به کدام جنبۀ اعجاز قرآن اشاره دارد؟

لفظی - لفظی - لفظی - محتوایی (2 لفظی - لفظی - محتوایی - محتوایی (1

لفظی - محتوایی - محتوایی - محتوایی (4 محتوایی - لفظی - لفظی - لفظی (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

باتوجه به روایت رسول خدا (ص) که فرمود: "... همنشین تو در رستاخیز با تو برانگیخته می  شود." کدام نمونه از اعمال انسان در86

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 

ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفي ٰذِلَک َآلَياٍت ِلَقْوٍم87 َق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواجًا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْيَها َو َجَعَل َبْيَنُکْم َمَودَّ با در آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمْن آَياِتِه َأْن َخَل

ُروَن ﴾ از کدام قسمت آیه، به ترتیب "برابری زن و مرد" و "نتیجه ازدواج" مستفاد می گردد؟ َيَتَفکَّ

ًة َو َرْحَمًة﴾ - ﴿ِلَتْسُکُنوا ِإَلْيَها﴾ ﴿َجَعَل َبْيَنُکْم َمَودَّ (2 ﴿ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواجًا﴾ - ﴿ِلَتْسُکُنوا ِإَلْيَها﴾ (1

ُروَن ﴾ ًة َو َرْحَمًة﴾ - ﴿َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفکَّ ﴿َجَعَل َبْيَنُکْم َمَودَّ (4 ُروَن ﴾ ﴿ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواجًا﴾ - ﴿َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفکَّ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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خداوند در قرآن کریم درباره تمام و کامل کردن حجت الهی به انسان ها چه آیه ای را مطرح می کند؟ و کسانی که به نیازهای برتر بر88

اساس احساسات شخصی و سلیقه فردی پاسخ دهند کدام یک از ویژگی های منبع درست پاسخ به این نیازها را نادیده گرفته اند؟

رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و انذارکننده باشند. - همه جانبه بودن (1

رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و انذارکننده باشند. - کامًال درست و قابل اعتماد باشد. (2

ما راه درست را به شما نشان داده ایم خواه سپاس گزار باشید، خواه ناسپاس (کافر) - همه جانبه بودن (3

ما راه درست را به شما نشان داده ایم خواه سپاس گزار باشید، خواه ناسپاس (کافر) - کامًال درست و قابل اعتماد باشد. (4

تالیفی منوچهر ستینه

"ورود سلیقه های شخصی در احکام دینی"، "به انزوا کشیده شدن شخصیت های اسالمی" و "ورود جاهلّیت با لباسی جدید در89

زندگی اجتماعی مسلمانان"، به ترتیب بازتاب کدام یک از مشکالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا (صّلی اهللا علیه و اله و سّلم)

بود؟

ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) - تبدیل حکومت عدل (1

نبوی به ضّد خود

ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد - تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد خود - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (صّلی اهللا (2

علیه و آله و سّلم)

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم - ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد - تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد خود (3

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم - تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد خود - ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

فرمایش پیامبر اکرم (ص): "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلّیة" به کدام دلیل بوده است؟90

ضروری است که بعد از پیامبر (ص) کسانی به عنوان "امام" از جانب خداوند همۀ مسئولیت های در قلمرو رسالت ایشان را (1

ادامه دهند.

انسان هایی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کرده اند برای برخورداری از این هدایت الزم است امام زمان (2

را بشناسند.

دو قلمرو "تعلیم و تب�ن دین" و "والیت و سرپرستی جامعه" در زمان حیات ایشان ضروری بود؛ پس از ایشان نیز ضروری (3

است و باید ادامه یابد.

با "گذشت زمان" و "گسترش سرزمین اسالمی"، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف و پیدایش مشکالت پیچیدۀ اجتماعی، (4

شناخت امام زمان ضروری است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398
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پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر ازجمله در روزهای آخر عمر خود حدیث ............ را بیان می فرمودند که با حدیث ............ در ارتباط91

است.

ثقلین - علی مع القرآن و القرآن مع علی (2 غدیر - علی مع الحق و الحق مع علی (1

ثقلین - انا مدینة العلم و علی بابها (4 غدیر - انا و علی ابوا هذه االمة (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

"عصمت پیامبران در اجرای فرمان های الهی" و "عصمت پیامبران در مقام تعلیم و تب�ن دین" به ترتیب، کدام پیامد را به دنبال92

دارد؟

مقام الگویی - جلب اعتماد (2 مقام الگویی - امکان هدایت (1

امکان هدایت - مقام الگویی (4 امکان هدایت - جلب اعتماد (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

سخنان پیامبر (ص) در وصف جایگاه حضرت علی که به نقل از جابربن عبداهللا انصاری ............ نزول آیٔه ﴿اّن الذین ءامنوا و عملوا93

الصالحات اولئک هم خیر البریة﴾، بیان شده، ایشان را در رعایت مساوات و داوری بین مردم به ترتیب ............ و ............ معرفی

می کند.

مؤخر از - راسخ ترین - بهترین (2 مقدم بر - بهترین - صادق ترین (1

مؤخر از - راسخ ترین - صادق ترین (4 مقدم بر - بهترین - وفادارترین (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

به بيان امام كاظم (علیه الّسالم)، انحصار ارسال رسوالن عليهم صلوات اهللا اجمعين، به سوی بندگان از جانب خدای متعال، تحّقق94

............ است و داناتر بودن آنان به فرمان الهی ............ است.

ايمان - معلول برتری معرفت (2 تعّقل - معلول برتری معرفت (1

ايمان - عّلت استواری ايمان (4 تعّقل - عّلت استواری ايمان (3

کنکور سراسری زبان داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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اگر از محضر مضامین عالی قرآن کریم، جویای علت بی بهره شدن از وجود حجت در میان امت شویم، کدام عبارت شریفه رهگشای95

ما خواهد بود و ارادۀ الهی مبنی بر منت گذاری بر مستضعفان در کدام آیه مشهود است؟

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف﴾ ُهْم ِفي اْألَ ًرا ِنْعَمًة﴾ - ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ ﴿َلْم َيُك ُمَغيِّ (1

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ - ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿ُيَغيِّ (2

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف﴾ ُهْم ِفي اْألَ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ - ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ ﴿ُيَغيِّ (3

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ ًرا ِنْعَمًة﴾ - ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َلْم َيُك ُمَغيِّ (4

تالیفی حسین باغانی

شرط اینکه بنده  ای محبوب خداوند متعال باشد چیست و کمال مراعات آن در کدام آیۀ شریفه، آمده است؟96

ِ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

در کدام گزینه میان حدیث و موضوع مطرح شده همخوانی وجود ندارد؟97

جابر - معرفی اهل بیت (1

منزلت - معرفی شدن حضرت علی (ع) به عنوان مشاور و پشتیبان پیامبر (ص) (2

غدیر - سپرده شدن زمامداری مسلمین به حضرت علی (ع) (3

ثقلین - همیشگی بودن امامت (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

باتوجه به سخن امام موسی کاظم علیه السالم به شاگرد خود، هشام بن حکم، درمی یابیم که پذیرش بهتر پیام الهی زیوری است که98

......... به آن آراسته می شوند و تنها هدف خداوند از هدایت بندگان از طریق حجت آشکار .......... است.

افراد داناتر نسبت به فرمان های الهی - کامل ترشدن عقل بندگان (1

برخورداران از معرفت برتر - تعقل بندگان در پیام الهی (2

برخورداران از معرفت برتر - کامل ترشدن عقل بندگان (3

افراد داناتر نسبت به فرمان های الهی - تعقل بندگان در پیام الهی (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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اگر بگو�م "خداوند، حجت را بر انسان تمام كرده است" پیام مشترک کدام عبارت ها را انیس جان خود کرده ایم؟99

روَن الُقرآَن﴾ ﴿َو َانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾ - ﴿َاَفال َیَتَدبَّ (1

روَن الُقرآَن﴾ بیَل﴾ - ﴿َاَفال َیَتَدبَّ ا َهَدْیناُه السَّ ﴿ِإنَّ (2

﴿َو َانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾ - ﴿َو ما ُکنَت َتتلوا ِمن َقبِله ِمن ِکتاٍب﴾ (3

بیَل﴾ - ﴿َو ما ُکنَت َتتلوا ِمن َقبِله ِمن ِکتاٍب﴾ ا َهَدْیناُه السَّ ﴿ِإنَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

کسانی می توانند در هنگام بیعت با امام، اهل جهاد و پیکاری باشند که چه ویژگی داشته باشند و مصداق کدام آیه قرار دارند؟100

عصر غیبت تنها با گریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بنشینند. - ﴿قل ِان کنتم تحبون اهللا...﴾ (1

عصر غیبت تنها با گریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بنشینند. - ﴿ذلک باّن اهللا لم یک مغیرًا نعمته...﴾ (2

نبرد دائمی حق و باطل در جبهۀ حق حضوری فعال داشته باشند. - ﴿قل ِان کنتم تحبون اهللا...﴾ (3

نبرد دائمی حق و باطل در جبهۀ حق حضوری فعال داشته باشند. - ﴿ذلک بان اهللا لم یک مغیرًا نعمة...﴾ (4

تالیفی حسین باغانی

بر اساس مقررات اسالمی، ............ ضروری است و اگر جز این باشد عقد ............ و ازدواج با فردی که مهم ترین معیار همسری101

ازنظر قرآن کریم را دارا نیست، ............ .

رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج - مشروعیت ندارد - حرام است (1

اجازۀ پدر برای ازدواج دختر - مشروعیت ندارد - باطل است (2

رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج - باطل است - جایز نیست (3

اجازۀ پدر برای ازدواج دختر - باطل است - حرام است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

اگر از سیرۀ پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم جویای سرچشمۀ انحطاط اقوام و ملل پيشين باشیم به چه می رسیم و آنجا که102

ایشان، علی علیه السالم را راه رسیدن به علم خود می نامند بر چه چیزی صّحه می گذارند؟

افراط و تعصب در اجرای احکام قبیلۀ خود -  وجوب بهره مندی از دانش حضرت علی علیه السالم و عمل مطابق نظر ایشان (1

برای مردم 

تبعیض روا داشتن در اجرای عدالت - وجوب بهره مندی از دانش حضرت علی علیه السالم و عمل مطابق نظر ایشان برای (2

مردم

تبعیض روا داشتن در اجرای عدالت -  عصمت علمی حضرت علی علیه السالم  (3

افراط و تعصب در اجرای احکام قبیلۀ خود - عصمت علمی حضرت علی علیه السالم (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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نتیجۀ تحقق کدام آیندۀ پیش بینی شده در قرآن، عبادت و بندگی خدا و دوری از هرگونه شرک است؟103

﴿و نرید أن نمن علی اّلذین استضعفوا فی األرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین﴾ (1

﴿وعد اهللا اّلذین ءامنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم فی االرض...﴾ (2

﴿و لقد کتبنا فی الّزبور من بعد الّذکر اّن األرض یرثها...﴾ (3

﴿هو اّلذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الّدین کّله...﴾ (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

بر اساس آیات سورۀ عصر، جهت صیانت خود از گرفتاری در خسران، چه اقداماتی الزم است؟104

ِة﴾ اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّ ﴿آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ (1

ْبر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ﴿آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ (2

﴿َيْرُجو اَهللا َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اَهللا َكِثيًرا﴾ (3

﴿آَمَن ِباِهللا َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا﴾ (4

تالیفی محمد علی عبادتی

عزت نفس به ترتیب ثمره و عّلت چیست؟105

احساس حضور در پیشگاه خداوند - توجه به خود عالی و نفس لّوامه (1

احساس حضور در پیشگاه خداوند - حفظ پیمان با خدا (2

دوری از گناه - حفظ پیمان با خدا (3

دوری از گناه - توجه به خود عالی و نفس لّوامه (4

تالیفی احسان هندی

آنچه به زندگی انسان معنایی متعالی می دهد و رسیدن به این حقیقت که بنا بر حکمت و عدل خداوند، مرگ نابودکنندۀ او نیست،106

مفاهیمی است که در نیازهای ............ و ............ مطرح است و "چرایی زندگی" نیز پرسشی است که در ارتباط با مفهوم

............ است.

درک هدف زندگی - درک آیندۀ خویش - نخستین (1

کشف راه درست زندگی - درک هدف زندگی - دومین (2

کشف راه درست زندگی - درک آیندۀ  خویش - نخستین (3

درک هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - دومین (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 
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ذلت نفس و پذیرش حقارت، به ترتیب بازتاب و متبوع چیست؟107

شکست نزد مستکبران - سرکوب کردن تمایالت دانی (1

غفلت از خداوند - سرکوب کردن تمایالت دانی (2

غفلت از خداوند - سستی در عزم و تصمیم (3

شکست نزد مستکبران - سستی در عزم و تصمیم (4

تالیفی محمد رضایی بقا

برای تحقق شرط حدیث: " َکِلَمُة ال إلَه إّال اُهللا ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی ..." باید به پیام کدام آیه عمل نمود و چرا108

این حدیث به "سلسلةالذهب" مشهور شده است؟

ُسوَل ...﴾ - توالی اسامی امامان ِذيَن آَمُنوْا َأِطيعوْا اَهللا َوَأِطيُعوْا الرَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ (1

ُسوَل ...﴾ - اهمّیت والیت امامان ِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اَهللا َوَأِطيُعوْا الرَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ (2

ْجس َأْهَل اْلَبْيِت ...﴾ - توالی اسامی امامان َما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهب َعنكُم الرِّ ﴿ِإنَّ (3

ْجس َأْهَل اْلَبْيِت ...﴾ - اهمّیت والیت امامان َما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهب َعنكُم الرِّ ﴿ِإنَّ (4

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

اشعار سعدی علیه الرحمة که می سراید: "مرد خردمند هنرپیشه را                     عمر دو بایست در این روزگار / تا به یکی تجربه109

آموختن               با دگری تجربه بردن به کار" اشاره به کدام نیازهای برتر انسان دارد و چرا؟

درک آیندۀ خویش - انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. (1

درک آیندۀ خویش - اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است. (2

کشف راه درست زندگی - انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. (3

کشف راه درست زندگی - اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده (4

است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

بسیاری از مسلمانان در تشخیص مسیر صحیح به خطا رفتند و حاکمان ستمگر بر آنان چیره شدند؛ لذا در بیان امیرالمؤمنین (ع)110

چگونه می توان راه سعادت را تشخیص داد؟

شکنندگان به عهد و پیمان را تشخیص دهید و پیرو قرآن باشید. (1

ابتدا رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی نما�د. (2

دنباله رو شخصیت های برجستۀ جامعۀ خود باشید و آن ها را الگو قرار دهید. (3

هرگز با دین مخالفت نکنید و دین در میان شما شاهدی صادق و گویا است. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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" را به عنوان نتیجۀ عملکرد یک گروه را به بیان ساده تر بیان کنیم،111 هم ضالًال بعیدًا اگر بخواهیم عبارت قرآنی "و یرید الشیطان ان یضلَّ

کدام گزینه مبین آن است؟

گروهی که در راه اطاعت از خدا و رسولش نزاع و ستیزه کردند. (1

کسانی که در امر والیت پس از پیامبر به شک و شبهه افتادند. (2

گروهی که داوری را نزد طاغوت برند، در حالی فرمان کفر نسبت به او را دارند. (3

کسانی که به خدا ایمان دارند ولی به طاغوت مراجعه می کنند (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

حدیث شریف "علی مع القرآن و القرآن مع علی" هم مفهوم با پیام کدام گزینه است؟112

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولِ اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة...﴾ (1

"اّنی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی" (2

"کلمة ال اله آال اهللا حصنی فمن دخل حصی امن من عذابی" (3

"انا مدينة العلم و علّى بابها فمن أراد العلم فاليأتها من بابها" (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه پاسخ درستی به سؤاالت زیر است؟113

الف- معیار تفاوت نیازهای طبیعی و برتر چیست؟

ب- پاسخ صحیح به نیازهای برتر چه نتیجه ای را تضمین می کند؟

ج- تبدیل نیازهای برتر انسان به دلمشغولی ها و سؤال هایی که تا پاسخ آن را نیابد آرام نمی گیرد در دوره نوجوانی و جوانی به چه

صورتی ایجاد می شود؟

الف. سطح زندگی روزمره - ب. تقرب به خدا - ج. استدراجی (1

الف. سازگاری و تناسب فطری - ب. تقرب به خدا - ج. دفعی (2

الف. سطح زندگی روزمره - ب. سعادت انسان - ج. استدراجی (3

الف. سازگاری و تناسب فطری - ب. سعادت انسان - ج. دفعی (4

تالیفی منوچهر ستینه

ْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل114 با﴾ به کدام یک از عوامل زیر اشاره دارد؟ و بر اساس آیه ﴿َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْإلِ َم الرِّ کید قرآن بر ﴿َأَحلَّ اُهللا اْلَبْيَع َو َحرَّ تأ

ِمْنُه﴾ سرانجام هرکسی که دینی جز اسالم اختیار کند چگونه توصیف شده است؟

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم. - اصحاب السعیر (1

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم. - خاسرین (2

توجه اسالم به رشد تدریجی سطح فکر مردم - اصحاب السعیر (3

توجه اسالم به رشد تدریجی سطح فکر مردم - خاسرین (4

تالیفی منوچهر ستینه
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ُروَن اْلُقْرآَن﴾ حکایت گر کدام تمّدن متعالی حکومت اسالمی است و از این حیث، هم آوا با کدام عبارت قرآنی115 عبارت قرآنی ﴿َأَفَال َيَتَدبَّ

دیگر است؟

َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا﴾ معیاِر متّحول کنندۀ جامعۀ زمان پیامبر (ص) - ﴿َأْن َخَل (1

ِذيَن َيْعَلُموَن...﴾ معیار مّتحول کنندۀ جامعۀ زمان پیامبر (ص) - ﴿َهْل َيْسَتِوي الَّ (2

ِذيَن َيْعَلُموَن...﴾ معیاِر پدیدآورندۀ انقالب عظیم در جایگاه خانواده - ﴿َهْل َيْسَتِوي الَّ (3

َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا﴾ معیاِر پدیدآورندِۀ انقالب عظیم در جایگاه خانواده - ﴿َأْن َخَل (4

تالیفی محمد علی عبادتی

بهره مندی از دانش حضرت علی (ع) بنا بر کدام گزینه واجب است؟116

انا مدینة العلم و علی بابها (2 علی مع القرآن و القرآن مع علی (1

فمن اراد العلم فلیأتها من بابها (4 انا و علی ابوا هذه االمة (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

مفاهیم "تقدیم فرزندان صالح به جامعه"، "نبودن طبقه مستکبر" و "بهتر بندگی کردن خدا" به ترتیب به کدام ویژگی و اهداف117

جامعۀ مهدوی اشاره دارد؟

شکوفایی عقل و علم - امنیت کامل - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال (1

فراهم شدن زمینه رشد و کمال - امنیت کامل - شکوفایی عقل و علم (2

فراهم شدن زمینه رشد و کمال - عدالت گستری - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال (3

شکوفایی عقل و علم - عدالت گستری - شکوفایی عقل و علم (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

کید بر اینکه دین واحد الهی "اسالم" است، از پیامبران می خواهد تا در چه چیزی تفرقه نکنند و بر این118 خداوند در قرآن بعد از تأ

اساس عامل اصلی تفرقه میان ادیان مختلف را چگونه معرفی می کند؟

در برپاداشتن دین - علمای ادیان گذشته (1

استمرار و پیوستگی در دعوت - علمای ادیان گذشته (2

در برپاداشتن دین - رشد تدریجی سطح فکر مردم (3

استمرار و پیوستگی در دعوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم (4

تالیفی منوچهر ستینه

قرآن کریم چه کسانی را مشمول عبارت ﴿و هو فی االخره من الخاسرین﴾ می داند؟119

﴿ام یقولون افترا﴾ (2 ﴿و من یتبع غیر االسالم دینًا﴾ (1

﴿لوجدوا فیه اختالفًا کثیرا﴾ (4 ﴿و لوکان بعضهم لبعض ظهیرًا﴾ (3

تالیفی خیرهللا اسماعیلی
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اِلحاِت120 ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ْنساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَّ به کدام مورد، می توان برای مشخص نمودن مصداق کامل و بارز آيه شريفۀ ﴿ِإنَّ اْإلِ

ْبِر﴾ استناد جست؟ َو َتواَصْوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ

ِة﴾ - "أَنا َمدیَنُة الِعلِم و َعلیٌّ باُبها" ِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّ ـٰ ﴿ُأوَل (1

" ِة﴾ - "َعِليٌّ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ َمَع َعِليٍّ ِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّ ـٰ ﴿ُأوَل (2

﴿ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اَهللا َكِثيًرا﴾ - "أَنا َمدیَنُة الِعلِم و َعلیٌّ باُبها" (3

" ﴿ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اَهللا َكِثيًرا﴾ - "َعِليٌّ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ َمَع َعِليٍّ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

بنا بر سخن امام کاظم (ع)، ارسال ُرُسل جز برای ............ نیست و برخورداری از رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت حاصل ............ است.121

ابالغ پیام الهی به بندگان - پذیرش بهتر پیام حجت آشکار (1

تعقل بندگان در پیام الهی - تکامل چراغ هدایت درونی (2

ابالغ پیام الهی به بندگان - تکامل چراغ هدایت درونی (3

تعقل بندگان در پیام الهی - پذیرش بهتر پیام حجت آشکار (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

حدیث جابر و حدیث غدیر به ترتیب با نزول کدام آیه از آیات قرآن مرتبط است؟122

اولی االمر - ﴿یا اّیها الرسول بلغ ما انزل الیک...﴾  (2 اولى االمر - ﴿اّنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس...﴾  (1

واليت - ﴿اّنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس...﴾  (4 والیت - ﴿یا اّیها الرسول بلغ ما انزل الیک...﴾  (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

هریک از عبارات "نقل داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای مردم" و "مورد انزوا قرار دادن شخصیت های جهادگر و باتقوا" به123

ترتیب نتیجۀ نامیمون کدام یک از مشکالت زیر بود؟

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت (1

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - ارائه الگوهای نامناسب (2

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ارائه الگوهای نامناسب (3

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت (4

تالیفی محمد علی عبادتی
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بر مبنای سخن امام کاظم (ع)، ارسال رسل از جانب خداوند به سوی بندگان برای آن است که این بندگان ............ و پذیرش بهتر124

این پیام، معلول ............ است.

پیام الهی را به درستی دریافت کنند - برخورداری از معرفت برتر (1

پیام الهی را به درستی دریافت کنند - برخورداری از تعقل و تفکر برتر (2

در پیام الهی تعقل کنند - برخورداری از معرفت برتر (3

در پیام الهی تعقل کنند - برخورداری از تعقل و تفکر برتر (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

خداوند چه کسانی را "جانشین در زمین قرار داد" و عالوه براینکه "برای آنان امرشان را پسندیده و مستقر ساخت" چه نعمتی را بر125

آنان ارزانی داشت؟

َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم﴾ ْرِض﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَ ﴿الَّ (1

َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم﴾ اِلَحاِت﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ﴿الَّ (2

ْرِض﴾ - ﴿َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُکوَن ِبي َشْیئًا﴾ ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَ ﴿الَّ (3

اِلَحاِت﴾ - ﴿َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُکوَن ِبي َشْیئًا﴾ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ﴿الَّ (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 

از دّقت در اين كالم موالي مّتقيان، علي (علیه الّسالم) كه مي فرمايد: "روزي رسول خدا (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) هزار باب از علم126

به رويم گشود كه از هر كدام، هزار باب گشوده مي شد" به واليت ............ كه امري ............ است و تعليم به صورت ............

است، پي مي بريم.

م ظاهري ـ پايدار ـ الهام بر روح و جان متعلِّ (2 م م و متعلَّ معنوي ـ موّقت ـ بروز لياقت متعلِّ (1

م م و متعلَّ ظاهري ـ موّقت ـ بروز لياقت متعلِّ (4 م معنوي ـ پايدار ـ الهام بر روح و جان متعلِّ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1393

بر اساس آیۀ شریفه ﴿یا ایها الرسول بّلغ ما انزل الیک...﴾ اهمیت فرمان یادشده در این آیه در چه حّدی است و منظور از عبارت ﴿و127

اهللا یعصمک من الناس﴾ چیست؟

ابالغ امامت - سرکشی های دائمی مشرکان مغرض (1

اتمام رسالت - سرکشی های دائمی مشرکان مغرض (2

اتمام رسالت - مخاطرات احتمالی از سوی منافقان (3

ابالغ امامت - مخاطرات احتمالی از سوی منافقان (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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در کدام قلمرو رسالت به ترتیب "تحقق مبارزه با جهاد و ظلم"، "تصرف در عالم غیب و ماورای طبیعت" و "بهره یافتن از هدایت و128

یافتن راه رستگاری در کالم خداوند" میسر می شود؟

والیت معنوی - مرجعیت دینی - والیت معنوی (1

والیت معنوی - والیت معنوی - والیت معنوی (2

والیت ظاهری - مرجعیت دینی - دریافت و ابالغ وحی (3

والیت ظاهری - والیت معنوی - دریافت و ابالغ وحی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

باتوجه به آیات قرآن کریم، سرنوشت ﴿و یرید الشیطان أن یضّلهم ضالًال بعیدًا﴾ در انتظار چه کسانی است؟129

آنان که از نور به سوی ظلمت و تاریکی درحرکت هستند و اولیاءشان طاغوت است. (1

کسانی که ادعای ایمان به خداوند را دارند اما تمایل دارند که طاغوت بینشان داوری کند. (2

کسانی که از اطاعت خدا و رسولش برتافته اند و خداوند نیز آن ها را دوست نمی دارد. (3

آنان که در الهی بودن قرآن کریم در شک و تردیدند و آتش جهنم برایشان مهیاست. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

خداوند به “ بهترین مخلوقات”  خود چه وعده ای می دهد و وصول بهتر و آسان تر انسان ها به هدفی که خدا در خلقت برای آن ها130

تع�ن کرده مرهون کدام یک از اهداف انبیا است که با تشکیل حکومت امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف محقق می شود؟

به ارث بردن زمین - شکوفایی عقل و علم (1

به ارث بردن زمین - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال (2

استقرار دین پسندیده - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال (3

استقرار دین پسندیده - شکوفایی عقل و علم (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

اگر از ما بپرسند: "از نظر قرآن کریم، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟" پاسخ خود را با مفهوم آیۀ شریفۀ131

............ مؤّکد می کنیم.

﴿ما کان محّمد ابا احٍد من رجالکم و لکن رسول اهللا و خاتم الّنب�ن﴾ (1

﴿و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهللا شیئًا و سیجزی اهللا الّشاکرین﴾ (2

﴿و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾ (3

﴿قل ال أسألکم علیه أجرًا اّال المّودة فی القربی و من یقترف حسنَة نزد له فیها حسنًا﴾ (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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"منزوی شدن شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر (ص)"، "سوءاستفاده از موقعیت برکناری امام معصوم توسط132

کعب االحبارها" و "فراهم شدن شرایط مناسب برای جاعالن حدیث" به ترتیب بازتاب کدام یک از مشکالت سیاسی، اجتماعی و

فرهنگی پس از رحلت رسول خدا (ص) بود؟

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث (1

پیامبر اکرم (ص)

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - تحریف در معارف اسالمی و (2

جعل احادیث

تبدیل حکومت عدل نبوی و سلطنت قیصری - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - تحریف در معارف اسالمی و (3

جعل احادیث

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (4

اکرم (ص)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

در کالم پیامبر عظیم الشأن اسالم شرط همنشینی آشنایان به علوم و دانش اهل بیت (ع) کدام است و کدام عبارت قرآنی مؤید آن133

است؟

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهای دور بروند - ﴿لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم﴾ (1

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند راهنمایی کنند - ﴿لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم﴾ (2

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند راهنمایی کنند - ﴿ما کان المؤمنون لینفروا کافة﴾ (3

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهای دور بروند - ﴿ما کان المؤمنون لینفروا کافة﴾ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

چه تعداد از جمالت زیر، به "اقدامات ائمه در رابطه با به مرجعیت دینی" اشاره دارد؟134

الف) بیان معارف معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص)

ب) آموزش سخنان و احادیث پیامبر (ص) توسط حضرت فاطمه (س) به فرزندان خود

ج) بیان حدیث زنجیره طالیی توسط امام رضا (ع)

د) فراهم آمدن کتاب هایی نظیر "نهج البالغه" و "صحیفۀ سجادیه"

4 (2 3 (1

2 (4 1 (3

تالیفی محمد علی عبادتی
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کوتاه کردن دست ابرقدرت ها از ممالک اسالمی، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟135

اجتماع مسلمین و دوری از اختالفات و هواهای نفسانی - تکیه بر فرهنگ اسالم (1

اجتماع مسلمین و دوری از اختالفات و هواهای نفسانی - تب�ن جایگاه شیعه در اسالم (2

اتحاد مسلمین و فراموش کردن علل پدید آمدن مذاهب اسالمی - تکیه بر فرهنگ اسالم (3

اتحاد مسلمین و فراموش کردن علل پدید آمدن مذاهب اسالمی - تب�ن جایگاه شیعه در اسالم (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

با توجه به آیات قرآن کریم، کدام مورد در رابطه با خلقت زن و مرد و شخصّیت آنان، درست است؟136

ق ندارد. زنان و مردان ویژگی های فطری مشترکی دارند و کرامتی که خداوند به آنان بخشیده است به یکی از آن دو تعّل (1

با توجه به وظایف خاّص زنان و مردان، اهداف متفاوتی برای هرکدام تع�ن شده و ویژگی فطری خاصی وجود دارد. (2

تفاوت های روانشناختی و زیستی زنان و مردان، موجب شده تا هرکدام نقش خاصی را به عهده گیرند که کامًال جدا از هم (3

است.

نقش های متفاوت زنان و مردان، برای آن است که هرکدام به تنهایی بتوانند به سوی هدف حرکت کنند و نیازمند هم نباشند. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ًة﴾ وظیفه مؤمنان پس از بازگشت به سوی قوم خود چیست و این موضوع با کدام137 باتوجه به آیه شریفه ﴿َو ما كاَن الُمؤِمنوَن ِلَينُفروا كافَّ

عبارت هم مفهوم است؟

ِلَینِذروا ـ "َو َاّما الَحواِدُث الواِقَعه َفارِجعوا فيها ِالى ُرواِه َحديِثنا" (1

ُهوا ِفی الّدین ـ "َو َاّما الَحواِدُث الواِقَعه َفارِجعوا فيها ِالى ُرواِه َحديِثنا" ِلَیَتَفقَّ (2

ُهم ِفي اَالرِض﴾ ذيَن آَمنوا ِمنُكم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَیسَتخِلَفنَّ ُهوا ِفی الّدین ـ ﴿َوَعَداُهللا الَّ ِلَیَتَفقَّ (3

ُهم ِفي اَالرِض﴾ ذيَن آَمنوا ِمنُكم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَیسَتخِلَفنَّ ِلَینِذروا ـ ﴿َوَعَداُهللا الَّ (4

تالیفی وحیده کاغذی

"تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق افکار شخصی"، معلول ............ است و "بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم138

هدایت"، تابع ............ می باشد و نقل داستان های خرافی از پیامبران یکی دیگر از مثال های مورد ............ از مسائل و مشکالت

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از پیامبر (ص) بود.

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) - اول (1

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - اول (2

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) - دوم (3

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - دوم (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 
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وعده مشترک در تورات و قرآن کریم چیست و کدام واژه، به تورات اشاره دارد؟139

اِلُحوَن﴾ - ذکر ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ﴿َأنَّ اْألَ (2 اِلُحوَن﴾ - زبور ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ﴿َأنَّ اْألَ (1

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن ﴾- ذکر ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ (4 ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ - زبور ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ (3

تالیفی محمد علی عبادتی

آنجا که قرآن کریم سخن از منت گذاری بر ............ دارد، این مفهوم را با عبارت ............ بیان کرده است.140

مستضعفان در زمین - ﴿نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین﴾ (1

مستضعفان در زمین - ﴿لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف...﴾ (2

اهل ایمان و عمل صالح - ﴿لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف...﴾ (3

اهل ایمان و عمل صالح - ﴿نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین﴾ (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

متبوع سوگند خوردن خداوند به زمان چیست و خسران حاصل از دست رفتن عمر چگونه در قرآن بیان شده است؟141

َة﴾ ْنیا َواآلِخَر ارزشمندی زمان - ﴿َخِسَر الدُّ (1

ارزشمندی زمان - ﴿َلِفي ُخْسٍر﴾ (2

بی ارزش بودن زندگی در این دنیا - ﴿َلِفي ُخْسٍر﴾ (3

ْنیا َواآلِخَرَة﴾ بی ارزش بودن زندگی در این دنیا - ﴿َخِسَر الدُّ (4

تالیفی محمد علی عبادتی

ًرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها﴾ بدون تغ�ر باقی می ماند و خداوند کدام صفات خود را مرتبط با این142 تا چه هنگام قاعدۀ ﴿َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا َلْم َيُك ُمَغيِّ

ماجرا ذکر نموده است؟

ُر َما ِبَقْوٍم﴾ - سمیع و علیم ﴿ِإنَّ اَهللا َال ُيَغيِّ (2 ُر َما ِبَقْوٍم﴾ - غفور و رحیم ﴿ِإنَّ اَهللا َال ُيَغيِّ (1

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهم﴾ - غفور و رحیم ى ُيَغيِّ ﴿َحتَّ (4 ُروا َما ِبَأْنُفِسِهم﴾ - سمیع و علیم ى ُيَغيِّ ﴿ َحتَّ (3

تالیفی محمد علی عبادتی

آنجایی که امیرالمؤمنین علی (ع) درصدد نشان دادن راه نجات از انحراف هستند توانایی وفای به عهد با قرآن را مشروط به143

............ می دانند و شناسایی فراموش کنندگان این معجزۀ اصلی پیامبر را ............ برمی شمارند.

پیرو قرآن بودن - عامل تشخیص پیمان شکنان (1

تشخیص راه رستگاری - برخاسته از پیرو قرآن بودن (2

تشخیص پیمان شکنان - عامل پیرو قرآن بودن (3

پیرو قرآن بودن - برخاسته از تشخیص پیمان شکنان (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 
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چه امری باعث شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم و144

انسان با تکیه بر کدام ابزار شناخت می تواند برنامه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد؟

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای برای پاسخگویی نیازهایش که سعادت او را تضمین کند. - عقل (1

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای برای پاسخگویی نیازهایش که سعادت او را تضمین کند. - تزکیه و تهذیب نفس (2

نیاز فطری درک و شناخت هدف زندگی، اینکه می خواهد بداند (برای چه زندگی می کند؟) - عقل (3

نیاز فطری درک و شناخت هدف زندگی، اینکه می خواهد بداند (برای چه زندگی می کند؟) - تزکیه و تهذیب نفس (4

تالیفی منوچهر ستینه

برای انجام بهترین عمل چه باید کرد؟145

به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید، اخالق و اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آن ها پایبند (1

بود.

به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید، اخالق و نظریاتی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آن ها پایبند (2

بود.

به درستی برنامه ریزی کرد و پس از پایبندی به عقاید، اخالق و اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود آن ها را (3

شناخت.

به درستی برنامه ریزی کرد و پس از پایبندی به عقاید، اخالق و نظریاتی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود آن ها را (4

شناخت.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

معنای "غیبت" برای آخرین حّجت الهی بقّیة اهللا األعظم ارواحنا فداه به این معنی............146

نیست که لطف خود را از دوستان دریغ فرمایند. (1

است که برای جذب الطاف الهی او باید شایستگی داشت. (2

است که از نظرها غایب اند و در جامعه حضور ندارند. (3

نیست که آن وجود مقّدس در جامعه حضور ندارند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

اگر از ما بپرسند: "اسکان جبری امام هادی و امام عسگری (علیهما الّسالم)، در محّلۀ نظامی به وسیلۀ خلفای ستم پیشه" باز تاب چه147

امری بوده است؟ پاسخ می دهیم "بازتاب ............ بوده است."

حدوث فاصله بین معارف حیات بخش قرآن و غوطه ورشدن در اندیشه های متضاّد کالمی (1

گاهی آنان از رسالتی که بر عهدۀ مهدی موعود (عج)، از سوی خدا نهاده شده آ (2

رخدادهای پرفرازوفرود و جهل فراگیر اّمت اسالمی که فاقد قدرت تشخیص حّق از باطل شده بودند. (3

حوادث و رویدادهای عبرت آمیز امامان در زمان خالفت غاصبان مقام خالفت در آماده کردن شرایط فرهنگی (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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اگر گفته شود: "دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی انسان، نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است" این عبارت،148

بدان معنی است كه ............

انسان، هرگز خالی از دغدغه و اضطراب و دل مشغولی نیست. (1

انسان، محصور در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی نیست. (2

نیازهای زندگی و روزمرۀ انسان، متغیر و متفاوت است. (3

انسان، به دلیل انسان بودنش، نمی تواند به محدودها خرسند باشد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1391

در تب�ن نیاز بنیادین "درک هدف زندگی" برای انسان کدام مفهوم دریافت می شود؟149

عدم دستیابی به آن یا خطا در شناخت، اتالف عمر و حذف معنای متعالی از زندگی را به همراه دارد. (1

جهت درون یاریگر انسان در درک این حقیقت است که مرگ افولی همیشگی نیست. (2

به سبب تجربۀ تکرارنشدنی زندگی، این نیاز در رأس دغدغه های انسان های فکور و خردمند قرار دارد. (3

خسران در آخرت تنها نتیجه ای است که از انتخاب نادرست آن حاصل می گردد. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿یا اّیها اّلذین آمنوا استجیبوا...﴾ ای مؤمنان .............. و .............. را اجابت کنید. آنگاه که شما را به چیزی150

فرامی خواند که زندگی و حیاتتان می بخشد.

دعوت خدا - حجت نهانش (2 دعوت خدا - پیام آورش (1

حجت آشکار - پیام آورش (4 حجت آشکار - حجت نهان (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

آينده نگري پردغدغۀ موالي مّتقيان، علي (علیه الّسالم) ، نسبت به قرآن درخصوص " كم بهايي و رواج آن" به ترتيب آنگاه نمود پيدا151

مي كند كه ........... و ...........

هدف، به درستي خواندن آن باشد ـ بخواهند وارونه و به نفع دنياطلبان، معنايش كنند. (1

بخواهند وارونه و به نفع دنياطلبان، معنايش كنند ـ هدف، به درستي خواندن آن باشد. (2

هدف، به درستي خواندن آن باشد ـ به زيباترين خط مكتوبش كنند و زينت منزل دل باشد. (3

به زيباترين خط مكتوبش كنند و زينت منزل دل باشد ـ بخواهند وارونه و به نفع دنياطلبان، معنايش كنند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ُروَن اْلُقْرآَن...﴾ به ترتیب یادآور کدام یک از راه های تقویت152 َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا...﴾ و ﴿َأَفَال َيَتَدبَّ آیات شریفه ﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَل

اخالص است؟

افزایش معرفت نسبت به خدا - تقویت روحیه حق پذیری (1

کمک خواستن از خداوند کریم - تقویت روحیه حق پذیری (2

کمک خواستن از خداوند کریم - افزایش معرفت نسبت به خداوند (3

افزایش معرفت نسبت به خداوند - افزایش معرفت نسبت به خداوند (4

تالیفی حسین باغانی

نزول آیۀ شریفۀ ﴿... اولئک هم خیر البریة﴾، ............ بیان حدیث ............ از لسان مبارک پیامبر (ص) بود.153

هم زمان با - دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد، درحالی که دشمنی و کینۀ تو علی (ع) را در دل دارد. (1

هم زمان با - این مرد علی (ع) اولین ایمان آورنده به خدا و وفادارترین شما در پیمان با خدا است. (2

مقدم بر - این مرد علی (ع) اولین ایمان آورنده به خدا و وفادارترین شما در پیمان با خدا است. (3

مقدم بر - دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد، درحالی که دشمنی و کینۀ تو علی (ع) را در دل دارد. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

زمانی که حضرت علی (ع) می خواهند راه نجات از انحراف را نشان دهند،  تشخیص راه رستگاری را ........... می دانند و تشخیص154

پیمان شکنندگان را ............... برمی شمرند.

شرط شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم - مشروط به وفای به عهد با قرآن (1

مشروط به پیرو قرآن بودن - شرط شناسایی فراموش کنندگان قرآن (2

شرط پیرو قرآن بودن - مشروط به شناسایی فراموش کنندگان قرآن (3

مشروط به شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم - شرط وفای به عهد با قرآن (4

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي، زمينه ساز ............ است و صيانت قرآن از تندباد ديرينۀ تحريف، معلول155

............ بود كه مهر ............ را بر آن، قرار داد.

ختم نبّوت ـ عنايت الهي ـ جاودانگي (1

رشد عقلي ـ عنايت الهي ـ جاودانگي (2

ختم نبّوت ـ اهتمام پيامبر(صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) ـ الهي بودن (3

رشد عقلي ـ اهتمام پيامبر(صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) ـ الهي بودن (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393
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بیان حدیث شریف ثقلین در روزهای پایان عمر پیامبر که به پیوند جدایی ناپذیر دو امانت گران بهای پیامبر اشاره دارد بیش از همه156

مؤید کدام حدیث شریف است؟

َرُكْم َتْطِهيًرا" ْجَس َأْهلَ اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ "ِإنَّ (1

"انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا..." (2

"علی مع القرآن و القرآن مع علی" (3

"أنت مّني بمنزلة هارون من موسى إّال أّنه ال نبّي بعدي" (4

تالیفی عباس نادری

عصمت پیامبران ناشی از کدام مورد است و اگر در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشند ............ 157

چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند - امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد (1

مردم به دین از دست می رود.

چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند - دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان (2

هدایت از مردم سلب می شود.

سرشت و وجود پیامبران آن گونه خلق شده اند که هرگز به سوی گناه نمی روند - امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و (3

اعتماد مردم به دین از دست می رود.

سرشت و وجود پیامبران آن گونه خلق شده اند که هرگز به سوی گناه نمی روند - دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان (4

هدایت از مردم سلب می شود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

از دقت در کدام آیات "جانشینی ناتوان شدگان" و "حکومت صالحان" در پایان تاریخ مفهوم می گردد؟158

ِذی اْرَتَضی َلُهْم﴾ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ﴿َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ (1

ِذی اْرَتَضی َلُهْم﴾ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ اِلُحوَن﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدی الصَّ ﴿َأنَّ اْألَ (2

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفی اْألَ اِلُحوَن﴾ - ﴿َلَیْسَتْخِلَفنَّ ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدی الصَّ ﴿َأنَّ اْألَ (3

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفی اْألَ ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن﴾ - ﴿َلَیْسَتْخِلَفنَّ ﴿َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

رسول خدا (ص) علت انحطاط اقوام و ملل سلف را کدام عامل می دانست و این نکته، بیانگر کدام یک از ویژگی های رهبری ایشان159

است؟

تبعیض در اجرای قوانین جامعه - سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم (1

تبعیض در اجرای قوانین جامعه - تالش برای برقراری عدالت و برابری (2

بازگو کردن عیوب یکدیگر در جمع - تالش برای برقراری عدالت و برابری (3

بازگو کردن عیوب یکدیگر در جمع - سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم (4

تالیفی حسین باغانی
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ایجاد فرصت مناسب برای جعل حدیث برخاسته از ............ و "به انزوا کشیده شدن شخصیت  های اصیل اسالمی" و اهل بیت160

پیامبر معلول ............ بود.

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - گسترش اسالم در سرزمین دیگر (1

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - گسترش اسالم در سرزمین های دیگر (2

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد (3

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

کدام مورد، بیانگر سخت کوشی پیامبر اکرم (ص) و دلسوزی فراوان او در هدایت مردم است و مطابق توصیف امیرالمؤمنین (ع)161

ایشان در پی درمان چه کسانی بود؟

َک َباِخٌع َنْفَسَک َأالَّ َیُکوُنوا ُمْؤِمِنیَن﴾ - بیماران غفلت زده و سرگشته ﴿َلَعلَّ (1

َک َباِخٌع َنْفَسَک َأالَّ َیُکوُنوا ُمْؤِمِنیَن﴾ - دل های کور و خالی از کدورت ﴿َلَعلَّ (2

﴿َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي رسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ - بیماران غفلت زده و سرگشته (3

﴿َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي رسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ - دل های کور و خالی از کدورت (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

پیام دریافت شده از آیۀ شریفۀ ﴿و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخرة من الخاسرین﴾ چیست؟162

زیانکاری متبوع رها کردن آ�نی است که محتوای آن کامًال از سوی خداوند است. (1

اسالم به معنای تسلیم شدن در برابر خدا نامی است که می توان برای دین حضرت ابراهیم به کار برد. (2

زیان اخروی معلول رها کردن راهی است که خداوند آن را مقرر کرده است. (3

گاهی داشتند و زیانکار شدند. علت اختالف اهل کتاب این است که به حقانیت دین اسالم آ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

ْرِض...﴾ وعدۀ خداوند، نسبت به163 ُهْم ِفي اْألَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ ـُه الَّ با توّجه به پیام آیۀ شریفۀ ﴿َوَعَد اللَّ

"استخالف در زمین"، "استقرار دین" و "تبدیل خوف به امن" شامل ............ که نتیجه اش ............ است، می شود.

بخشی از مؤمنان - ظهور آثار ایمان و عمل صالح (1

تمام ایمان آورندگان - عبادت خالی از هر نوع شرک (2

بخشی از مؤمنان - عبادت خالی از هر نوع شرک (3

تمام ایمان آورندگان - ظهور آثار ایمان و عمل صالح (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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ُسُل...﴾ خداوند به چه کسانی وعده پاداش داده است و این گروه، در164 ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مطابق آیۀ شریفۀ ﴿َو َما ُمَحمَّ

تقابل با کدام گروه از افراد هستند؟

شاکرین - ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ (2 محسنین - ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ (1

ُسُل﴾ شاکرین - ﴿َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ (4 ُسُل﴾ محسنین - ﴿َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ (3

تالیفی محمد علی عبادتی

اینکه عمل غلط انسان در برابر امتحان الهی، عقب ماندگی و خسران او را به دنبال دارد، مفهوم مستنبط از کدام آیۀ مبارکه است؟165

ا َو ُهْم َال ُيْفَتُنوَن﴾ اُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ ﴿َأَحِسَب النَّ (1

رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن﴾ ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ (2

اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه...﴾ ﴿َو ِمَن النَّ (3

ُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًال﴾ َخَذ ِإَلَهُه َهَوا ﴿َأَرَأْيَت َمِن اتَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند: "حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است که166

پدر را از دست داده است." پیام کدام آیۀ شریفه در عصر غیبت، رفع این نقیصه را در پی دارد؟

ًة...﴾ ْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَ ﴿َو ُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّ (1

ِه...﴾ يِن ُکلِّ ُه َعَلى الدِّ ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َو ِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَر ﴿ُهَو الَّ (2

يِن...﴾ ُهوا ِفي الدِّ ًة َفَلْو َال َنَفر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ ﴿َو َما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َکافَّ (3

ِذيَن...﴾ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفي اْألَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

خطر ورود جاهلیت در لباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان هشداری است که قرآن کریم در عبارت شریفۀ ............ به آن ها167

می دهد و ............ را ویژگی افراد شاکر برمی شمرد.

﴾ - محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او دانستن ْقَرِبينَ   ﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَ (1

﴿و ما محمُد اّال رسوُل  قد َخَلْت ِمن قبله الّرسل اَفإْن ماَت أْو ُقِتَل ِاْنَقَلْبُتم َعلی اعقابکم﴾ - محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از (2

سوی او دانستن

ُسل اَفإْن ماَت أْو ُقِتَل ِاْنَقَلْبُتم َعلی اعقابکم﴾ - مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای ﴿و ما محمُد اّال رسوُل  قد َخَلْت ِمن قبله الرُّ (3

سخت

ْقَرِبينَ  ﴾ - مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای سخت ﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَ (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 
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اگر معتقد به زنده بودن امام زمان (عج) نباشیم در انجام کدام وظیفۀ امامت خلل ایجاد می شود و خطاب قوم حضرت موسی (ع)168

به ایشان در آیۀ "تو و پروردگارت بروید و بجنگید" در اثر چیست؟

والیت معنوی - ناامیدی از لطف الهی در جهاد (2 مرجعیت علمی - ناامیدی از لطف الهی در جهاد (1

والیت معنوی - عدم آمادگی برای مبارزه (4 مرجعیت علمی - عدم آمادگی برای مبارزه (3

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

"تفاوت در آثار اولیۀ انسان ها با آثار دوران کمالشان" و "جایگزین  شدن اندیشه های جدید به جای افکار کهنه با پیشرفت دانش169

بشری"، به دلیل ویژگی های ............ و ............ قرآن کریم، در آن راه ندارد و اعجاز ............ این کتاب الهی عاملی بود تا سران

مکه از رفتن مردم به خانۀ پیامبر جلوگیری کنند.

جامعیت و همه جانبه بودن - تازگی و شادابی دائمی - لفظی (1

جامعیت و همه جانبه بودن - ذکر نکات علمی بی سابقه - محتوایی (2

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تازگی و شادابی دائمی - لفظی (3

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - ذکر نکات علمی بی سابقه - محتوایی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

حضرت علی (ع)، وقتی رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده می نمود، با روشن بینی و درک عمیقی که از رفتارها و وقایع داشت،170

چگونه آنان را ارشاد می نمود و پیش بینی ایشان از آیندۀ "معروف و خیر" چه بود؟

انذار نسبت به عاقبت رفتارشان - ناشناخته ترین چیز (1

بشارت به گشایش سختی ها در امور - شناخته شده ترین چیز (2

بشارت به گشایش سختی ها در امور - ناشناخته ترین چیز (3

انذار نسبت به عاقبت رفتارشان - شناخته شده ترین چیز (4

تالیفی محمد علی عبادتی

محبوب ترین کار نزد خدا چیست؟ و مقدس ترین نهاد اجتماعی در پیشگاه خداوند کدام است؟171

ازدواج - خانواده (2 انتظار فرج - ازدواج (1

انتظار فرج - خانواده (4 ازدواج - مسجد (3

تالیفی منوچهر ستینه
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موضوع برپایی جامعه ای بر اساس نظام عادالنه هستی که از خواسته های برنامه مشترکی است که خداوند نام آن را دین نهاده172

است در کدام عرصه برای انسان ها تنظیم شده و آنچه پروردگار حکیم از پیامبران در مسیر ابالغ می خواهد آن است که ............

عرصه عمل - دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. (1

عرصه اندیشه - هرکس که دینى جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. (2

عرصه عمل - هرکس که دینى جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. (3

عرصه اندیشه - دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. (4

تالیفی عباس نادری

اگر بگو�م: "حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است" و "یگانه طریق مسدودشدن راه ضاللت، تمسک به دو ثقل بر جای مانده173

از پیامبر اکرم (ص) است" مستند روایی ما در سخن نخست پیام حدیث ............ است و سخن دوم با حدیث ............ ارتباط

معنایی دارد.

"انا مدینة العلم و علی بابها" - "علی مع الحق و الحق مع علی" (1

"فمن اراد العلم فلیأتها من بابها" - "علی مع الحق و الحق مع علی" (2

"فمن اراد العلم فلیأتها من بابها" - "علی مع القرءان و القرءان مع علی" (3

"انا مدینة العلم و علی بابها" - "علی مع القرءان و القرءان مع علی" (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

از دّقت در این كالم امیر مؤمنان، علی (علیه الّسالم) كه می فرماید: "منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید174

كه محبوب ترین كارها نزد خداوند، انتظار فرج است" مفهوم می گردد كه.. ..........

الزمۀ انتظار، دعا برای ظهور امام عصر (عج) و حضور در پیشگاه او است. (1

در انتظار ظهور بودن، از برترین اعمال اّمت پیامبر(صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) در عصر غیبت است. (2

منتظران حقیقی، خود و محیط زندگی خود را برای آمدن میهمان عزیز الهی، آماده می كنند. (3

احساس تعّهد درونی در عمل به اوامر و خودداری از نواهی از لوازم انتظار است. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1391

رها نکردن انسان ها و بر عهده گرفتن هدایت آن ها توسط خداوند، بیانگر کدام ویژگی باری تعالی است و عدم تفرقه در دین،175

توصیه خداوند به کدام پیامبران بود؟

علم و حکمت - محمد (ص)، عیسی (ع)، موسی (ع) و نوح (ع) (1

علم و حکمت - عیسی (ع)، نوح (ع)، موسی (ع) و ابراهیم (ع) (2

لطف و رحمت - عیسی (ع)، نوح (ع)، موسی (ع) و ابراهیم (ع) (3

لطف و رحمت - عیسی (ع)، محمد (ص)، موسی (ع) و ابراهیم (ع) (4

تالیفی محمد علی عبادتی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



خداوند در قرآن، کدام گروه را بهترین مخلوقات معرفی می کند و پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم برای چه کسی سرمشق176

نیکویی است؟

اهل ایمان انجام دهندۀ کارهای شایسته - آنان که از شدت اندوه شاید جانشان را از دست بدهند. (1

فرمان برداران خداوند و پیامبر - آنان که از شدت اندوه شاید جانشان را از دست بدهند. (2

فرمان برداران خداوند و پیامبر - امیدواران به خدا و روز رستاخیز (3

اهل ایمان انجام دهندۀ کارهای شایسته - امیدواران به خدا و روز رستاخیز (4

والفضل احدزاده اب تالیفی محمدرضا فرهنگیان - 

اصل تقیه، یادآور کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر است؟177

مشارکت در نظارت همگانی (2 وحدت و همبستگی اجتماعی (1

استقامت و پایداری در برابر مشکالت (4 گاهی های سیاسی و اجتماعی افزایش آ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

پیام حدیث ثقلین که پیامبر اکرم (صّلی  اهللا علیه و آله و سّلم)، راه ماندگاری در "صراط مستقیم هدایت" را گوشزد فرمود با178

کدام یک از عبارات زیر، ارتباط معنایی دارد؟

"علی مع الحق و الحّق مع علی" (2 "انا مدینة العلم و علی بابها" (1

"علی مع القرآن و القرآن مع علّی" (4 "فمن ارادالعلم فلیأتها من بابها" (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

آیۀ شریفۀ "کسانی که زندگی دنیا و تجّمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم..." تداعی گر کدام179

سنت الهی است و چه فرجامی را برای آنان ترسیم کرده است؟

امالء و استدراج - با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می شود. (1

امداد عام الهی - جز آتش دوزخ ندارند و هرچه کرده اند بر باد رفته است. (2

امداد عام الهی - با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می شوند. (3

امالء و استدراج - جز آتش دوزخ ندارند و هرچه کرده اند بر باد رفته است. (4

تالیفی محمد رضایی بقا

مطابق معارف قرآنی، خدای متعال، رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با "تبشیر و انذار" به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا180

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

استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی گردد. (1

هدفداری خلقت و حکیمانه بودن آفرینش، تع�ن گردد. (2

حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند، به اثبات رسد. (3

گردوغبار فروافتاده بر عقول و فطرت های پاک، زدوده شود. (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393
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حصول یقین و اطمینان در درستی راهنمایی ها و فرمان های امام برای مردم ............ است و ............ بودن تشخیص آن ها برای181

مردم ............ را به دنبال دارد.

ملزم داشتن صفات و ویژگی های خالص از جمله عصمت - غیرممکن بودن - انحصار توانایی معرفی فرد شایستۀ مقام امامت (1

برای خدا

الزمۀ داشتن صفات و ویژگی های خالص از جمله عصمت - غیرممکن نبودن - عدم انحصار توانایی معرفی فرد شایستۀ مقام (2

امامت برای غیر خدا

ملزوم داشتن صفات و ویژگی های خالص از جمله تقوا - غیرممکن نبودن - انحصار توانایی معرفی فرد شایستۀ مقام امامت (3

برای خدا

الزمۀ داشتن صفات و ویژگی های خاص از جمله تقوا - غیرممکن بودن - عدم انحصار توانایی معرفی فرد شایستۀ مقام امامت (4

برای غیر خدا

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

اعتراف ابن ابی الحدید معتزلی - دانشمند بزرگ اهل سنت - در مقدمۀ شرح مفصلی که بر نهج البالغه نوشته است، نسبت به کالم182

امیر مؤمنان علی (ع) چیست و نتیجۀ دانش بی مانند امام علی (ع) در اتصال به دانش پیامبر چه بود؟

"به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر خوانده اند." - شخصیت شگفت انگیز ایشان در همۀ ابعاد (1

"به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر خوانده اند." - پاسخگویی درست و بی درنگ به پرسش ها (2

"تاکنون هیچ کدام از موعظه ها، تأثیر این خطبه ها را در جان من ایجاد نکرده است." - پاسخگویی درست و بی درنگ به (3

پرسش ها

"تاکنون هیچ کدام از موعظه ها، تأثیر این خطبه ها را در جان من ایجاد نکرده است." - شخصیت شگفت انگیز ایشان در همۀ (4

ابعاد

تالیفی محمد رضایی بقا

با امحان نظر پیرامون آیات قرآن کریم، به ترتیب هستی بخش جهان پیرامون و بعد تجزیه ناپذیر انسان ها در کدام گزینه بیان شده183

است؟

ْبر﴾ ﴿َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء َحی﴾ - ﴿َتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ (1

ُسوِل﴾ ِه َوِللرَّ ﴿َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء َحی﴾ - ﴿اْسَتِجيُبوا ِللَّ (2

ْبر﴾ ِر ِفي َاِهللا َو ِفي ُقْدَرِتِه" - ﴿َتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ َفكُّ "ِإْدَماُن َالتَّ (3

ُسوِل﴾ ِه َوِللرَّ ِر ِفي َاِهللا َو ِفي ُقْدَرِتِه" - ﴿اْسَتِجيُبوا ِللَّ َفكُّ "ِإْدَماُن َالتَّ (4

تالیفی محمد علی عبادتی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

نفوذناپذیریعوامل پویایی جامعه شیعهبرتری اعمال عصر غیبت

عزتگذشته سرخ / آینده سبزدر انتظار ظهور بودن

توضیح اینکه دعا برای ظهور امام عصر الزمه انتظار ظهور منجی می باشد و برترین اعمال عصر غیبت انتظار ظهور امام عصر (عج) ذکر

شده است. عفت به معنای خویشتن داری است و در رعایت حیاء نیز قید شده است.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 4 2

خداوند متناسب با دو ویژگی"تعقل" و "اختیار" در انسان ها، آن ها را با فرستادن دين راهنمايي و هدايت كرده است و پيامبران الهي

مسئوليت ابالغ و رساندن آن را به مردم بر عهده داشتند. پس انسان براي دستيابي به يك هدف درست كه سعادت و كمال او را

تأمين كند نيازمند به تعقل و اختيار و فرستادگان الهي است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

گزینه 4 3

بر اساس تدبیر حکیمانه خدا، امیرالمؤمنین (ع) و امامان معصوم از نسل ایشان جانشینی رسول خدا را بر عهده گرفتند و از جانب

خدا به والیت و رهبری جامعه برگزیده شدند، اما نظام حکومت اسالمی که برمبنای امامت طراحی شده بود تحقق نیافت و طبق

هشدار قرآن ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ اکثر مردم به جاهلیت برگشتند البته در ادامه آیه خداوند سپاسگزاران نعمت رسالت را این گونه

خطاب می کند. ﴿و سیجزی اهللا الشاکرین﴾

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 4

حضرت علی (علیه الّسالم) فرمود: "هنگامی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رها کنندگان و

پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص

دهید و وقتی می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان آن را بشناسید."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

MrKonkoriجمعبندی دینی یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 5

حدیث سلسلةالذهب "کلمة ال اله اال اهللا حصنی..." اشاره به مرجعیت دینی یعنی اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص)

دارد و باتوجه به عبارت "شروطها و انا من شروطها" موضوع والیت ظاهری و مرئی خود به عنوان امام بر حق دریافت می گردد زیرا

مقصود امام این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی

اجتماعی یا والیت امام که همان والیت خداست، میسر می گردد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 6

گفتار و رفتار پیامبر (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به آن به معنای واقعی

بسیاری از معارف این کتاب پی می برند و شیوۀ انجام دستورات قرآن را می آموزند، پس از رحلت ایشان این امر استمرار می یابد و

عامل وساطت در فیض رسانی به مردم، همان واليت معنوی است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 2 7

افزایش احتمال خطا در احادیث، مربوط است به: ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

نقل داستان های خرافی دربارۀ پیامبران توسط برخی عالمان وابسته به قدرت، مربوط است به: تحریف در معارف اسالمی و جعل

احادیث

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 8

"ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را ابالغ کن و اگر انجام ندهی پس رسالت خود را انجام نداده ای و

خداوند تو را از مردم در امان می دارد همانا خداوند قوم کافران را هدایت نمی کند."

از قسمت "رسالت خود را انجام نداده ای" برداشت می شود که ابالغ والیت با تمام 23 سال رسالت برابری می کند.

همچنین از همین قسمت، حتمّیت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت حضرت علی (علیه الّسالم) برداشت می شود.

"قوم کافران را هدایت نمی کند" نیز بیانگر مسّلم بودن و اجتناب ناپذیری بی نصیبی کافران از هدایت الهی است.

لذا گزینه های (1)، (2) و (3)، پیام های درستی را در بر دارند.

عبارت شریفۀ "تو را از مردم در امان می دارد." عنوان می کند که گرچه این امر برای بسیاری ناخوشایند است و ممکن است جان

پیامبر را تهدید کند، لذا خالی از دغدغه و مشکل نیست و گزینۀ (4) پاسخ سؤال است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 3 9

والیت معنوی یعنی فرد به واسطۀ اعمال و عباداتی که داشته است به چنان جایگاهی می رسد که واسطۀ فیض خالق به مخلوق و

می شود و می تواند در عالم هستی تصّرف کند. هر چه درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد لیاقت دریافت این فیض خالق

بیشتر می شود؛ و والیت معنوی از طریق الهامات روحی و معنوی و تصّرف در قلب ها صورت می گیرد.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 10

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت پس از گذشت مدتى از رحلت رسول خدا (ص): - جاهليت با شکلی جديد وارد زندگى

اجتماعى مسلمانان شد. - شخصيت هاى باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر  (ص) منزوى شدند.  - و طالبان قدرت و ثروت،

قرب و منزلت يافتند.  حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز، به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و برای خود و اطرافیانشان کاخ های

بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند.  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 11

فقط موضوع گزینۀ 3 از این آیۀ شریفه برداشت می شود. به کلیدواژه های تشکیل خانواده، فرزندآوری، ناسپاسی و نعمت های الهی

توجه فرما�د که در آیه با عبارت های "بنین و حفدة"، "نعمة اهللا" و "یکفرون" هماهنگی دارد و موضوعات دیگر از آیۀ شریفۀ این

َق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكم ...﴾ برداشت نمی شود. درس یعنی ﴿َو ِمْن آٰياِتِه َأْن َخَل

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 12

یکی از دغدغه های اصلی و جّدی انسان های فکور و خردمند کشف راه درست زندگی است که آیۀ شریفۀ ﴿اّال اّلذین امنوا و عملوا

الصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالصبر﴾ نیز مبین راه درست زندگی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 13

در حدیث شریف سلسلةالذهب، مقصود امام (ع) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست؛ بلکه باید در زندگى اجتماعى

ظاهر شود و تجلى توحید در زندگى اجتماعى با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 3 14

حضرت علی (ع) فرمود: "به زودی پس از من زمانی فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و

رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده

شود."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

گزینه 4 15

آیۀ 21 سورۀ روم: ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موّدًة و رحمًة انَّ فی ذلک الیاٍت لقوٍم

یتفّکرون﴾: "و از نشانه های خدا آن است که همسرانی از [نوع] خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید و میان شما دوستی و

رحمت قرار داد. همانا که در این مورد نشانه هایی است برای کسانی که تفّکر می کنند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 16

رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آیندۀ زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد

بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشتۀ او، اعم از رفتارهای خوب یا بد است. این مفهوم، تحت عنوان سنت تأثیر اعمال انسان در

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ ْرِض َوَلِكْن َكذَّ َماِء َواْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ زندگی او، در آیۀ ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

تب�ن شده است؛ یعنی مطابق با قانون الهی، آیندۀ انسان بر اساس اعمال و رفتار نیک و بد گذشتۀ خودش رقم می خورد.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 17

یکی از وظایف رهبر جامعۀ اسالمی، حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان است. کشورهای بیگانه، به خصوص

قدرت های بزرگ، همواره درصدد سلطه بر کشورهای دیگرند و از روش های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند.

یکی از روش های آنان فشار اقتصادی و روانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه، تالش

می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.

تداوم مسئولیت مرجعیت دینی امام، با تفّقه صورت می گیرد که الزمۀ آن مهاجرت گروهی از مؤمنان است، نه همگی: ﴿َنَفَر ِمْن ُكلِّ

يِن﴾ ُهوا ِفي الدِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 18

بنا بر آیۀ 21 سورۀ روم ﴿و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة...﴾ برای اینکه آرامش

ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید (معلول) قرآن کریم به دو ویژگی مودت و رحمت اشاره می کند (علت) که باید

میان زن و مرد باشد.

همچنین دو ویژگی موّدت و رحمت مربوط به هدف چهارم یعنی رشد اخالقی و معنوی نیز می  باشد.  

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

گزینه 4 19

انسان، اندکی که از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهایی مهم تر روبه رو

می بیند. این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و حتی درد متعالی تبدیل می گردند که قرار و آرام را از او می گیرد تا پاسخ

آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد. این دغدغه و درد نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393
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گزینه 1 20

طبق "لیتفقهوا: تا تفقه کنند"، کوچ کردن به قصد تفقه در دین است.

با توجه به "نفٌر من کل فرقٍة منهم طائفة: از هر گروهی تعدادی..." یعنی این امر واجب کفایی است؛ به این معنا که عده ای باید

این مسئولیت را بپذیرند و اگر نیاز بود این کار انجام شود و در صورت وجود تعداد کافی وجوب این امر ساقط می گردد.

همچنین "و لینذروا قومهم: تا قوم خود را انذار کنند " نشان دهندۀ این است که هدف این کوچ انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین

است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 2 21

در تعالیم دینی آمده است که صلۀ رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد که از مصادیق حدیث امام

صادق (ع) می باشد: "... َو َمن َیعیُش باإلْحساِن..." و به سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی اشاره دارد.

سنت امتحان و ابتالء به این صورت است که اگر انسان ایمان به خداوند و بندگی او را اعالم کند، بنا به سنت ابتالء، وارد امتحان ها

و آزمایش های خاص آن می شود. این قانون الهی از این بخش از حدیث امام صادق (ع) دریافت می گردد که: "... ُکلَّ ما زیَد فی

ایماِنِه زیَد فی َبالِئِه".

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 22

قرآن می فرماید: و خداوند برای شما همسرانی از نوع خودتان قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگانی نهاد و از

پاکیزه ها به شما رزق و روزی داد حال آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به نعمت الهی کفران می ورزند.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 1 23

ِذي َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُيَمکِّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفي اْألَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ "َوَعَد اُهللا الَّ

" به موارد زیر اشاره دارد. ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َالُيْشِرُکوَن ِبي َشْيئًا َلنَّ اْرَتَضى َلُهْم َو َلُيَبدِّ

1) جانشینی مؤمنان نیکوکار در زمین

2) استقرار دین الهی برای آنان

3) تبدیل دوران خوف و بیم به دوران امنیت و آرامش

4) نوید تحقق بندگی خدا و نفی شرک در پایان تاریخ

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 9 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 24

بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان﴾، مسلمانان وظیفه دارند جامعه ای بر اساس عدل بنا

کنند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 
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گزینه 3 25

نظر به آیه ﴿ذلک بأّن اهللا لم یک مغیرًا نعمة...﴾ تغ�ر اختیاری سرنوشت هر امتی به اراده الهی به سبب صفات سمیع و علیم است

که انتهای آیه مؤید آن است. ﴿... و َاّن اهللا سمیٌع علیم﴾

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 26

فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است. در آیۀ ﴿َواُهللا َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن

َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة﴾ به هدف رشد و پرورش فرزندان در ازدواج اشاره شده است.

قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتمًا عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان

دهد.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 27

حدیث ثقلین:

قَلین کتاب اِهللا و عترتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدًا لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض": "من در میان شما "اّنی تارٌک فیکم الثِّ

دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. اگر به این دو تمسک جو�د هرگز گمراه نمی شوید و این دو هیچ گاه از

هم جدا نمی شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند."

همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره باهم اند. همان طور که قرآن همیشگی است، وجود

معصوم نیز در کنار آن همیشگی است. در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو ثقل پیروی کنند. همان طور که قرآن از هر

خطایی مصون است اهل بیت نیز باید معصوم باشند تا تمسک جستن به آن ها مصونیت همیشگی اهل ایمان را به دنبال داشته

باشد. دقت کنیم که تمسک جستن به ثقلین سرچشمۀ مصونیت همیشگی از گمراهی است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 28

هر انسانی، در درون خود، گاه وبیگاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود که پاسخ مثبت دادن به آن ها، عزت نفس را ضعیف

می کند و انسان را به سوی خواری و ذلت سوق می دهد. حال اگر این پاسخگویی ادامه یابد، خواری و ذلت انسان را احاطه می کند،

به طوری که در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم می شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها: دقت شود که تمایالت دانی، دسته ای از تمایالت انسان اند که به هرحال ریشه دارند و انسان از رسیدن

به آن ها احساس لذت و خوشحالی دارد.

تالیفی محمد رضایی بقا
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گزینه 4 29

"معنویت و حقوق برابر انسان ها" ← تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم

"نفوذ خارق العادۀ قرآن کریم در افکار و نفوس" ← اعجاز لفظی قرآن کریم

"درخشندگی قرآن کریم" ← تازگی و شادابی دائمی از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 30

خداوند می فرماید: ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم قرار دهیم و آنان را وارثان زمین قرار

دهیم. به راستی در زبور پس از ذکر نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 1 31

حدیث ثقلین:

قَلین کتاب اِهللا و عترتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدًا لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض" "اّنی تارٌک فیکم الثِّ

"من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. اگر به این دو تمسک جو�د هرگز گمراه نمی شوید و

این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند."

همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره باهم اند.

همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.

در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو ثقل پیروی کنند.

همان طور که قرآن از هر خطایی مصون است اهل بیت نیز باید معصوم باشند تا تمسک جستن به آن ها مصونیت همیشگی اهل

ایمان را به دنبال داشته باشد. دقت کنیم که تمسک جستن به ثقلین سرچشمۀ مصونیت همیشگی از گمراهی است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 2 32

  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 

گزینه 2 33

گاهی مردم از موضوع عصمت اهل بیت (ع) مدت ها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه (س) پیامبر اکرم برای آ

می گذشت و اهل خانه را اهل بیت صدا می زد و آیۀ تطهیر: ﴿اّنما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت...﴾ را می خواند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 34

امام (ع) هشدار دادند: "در آن شرایطی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را

شناسایی کنید..." و ایشان راه حل نهایی را طلب از اهلش بیان می کنند.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 1 35

  حدیث سلسلةالذهب: "َکلَمُة ال الَه االَّ اهللا ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی": کلمۀ "ال اله اّال اهللا" قلعۀ محکم من است،

هرکس به این قلعۀ محکم من وارد شود، از عذاب من در امان است. با گفتن عبارت "ال ِإلَه ِإالَّ اهللا" تمام احکام و حقوق اسالمی فرد

به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گردد و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می گیرد.

بنابراین، جمله "ال ِإلَه ِإالَّ اهللا" فقط یک شعار نیست بلکه پایبندی به آن، همۀ زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن،

خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغ�ر می دهد. 

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 36

* جمله اول، ترجمه حدیث پیامبر اکرم (ص) است و بنابراین، مستند روایی است.

ِذيَن...﴾ و بنابراین مستند وحیانی (قرآنی) است. * جمله دوم ترجمۀ آیۀ ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّ

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 4 37

ُسِل﴾ ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلى اِهللا ُحجَّ ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ ﴿ُرُسًال ُمَبشِّ

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": دقت کنید که اول لغت ﴿ُمَبّشرین﴾ در این آیه آمده سپس ﴿ُمْنِذرَین﴾؛ بنابراین برعکس این گزینه درست است.

ُسِل﴾ ٌة َبْعَد الرُّ گزینۀ "2": اتمام حجت، پس از ارسال رسوالن بوده ﴿َعَلى اِهللا ُحجَّ

گزینۀ "3": این جمله از این آیه برداشت نمی شود.

ِريَن...﴾ گزینۀ "4": اولین راه، بشارت دادن بوده است. (تبشیر) ﴿ ُرُسًال ُمَبشِّ

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 4 38

یکی دیگر از انحرافات قبل از اسالم که امروزه هم در برخی جوامع رایج شده، ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع است.

رایج شدن این ارتباط بازگشتی به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل می کند.

ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مفهوم "بازگشت به دوران جاهلیت" از آیۀ شریفۀ ﴿َو َما ُمَحمَّ

اِكِريَن﴾ به دست می آید. َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيًئا َوَسَيْجِزي اُهللا الشَّ

بررسی سایر گزینه ها:

آیۀ گزینۀ 1 مربوط به خطای گروهی از مردم در رابطه با دوستی خداوند است.

آیۀ گزینۀ 2 به سنت سبقت رحمت خداوند بر غضب او و نتیجۀ اکتساب بدی ها اشاره دارد.

آیۀ گزینۀ 3 پاسخ خداوند را به پرسش در خصوص شراب و قمار بیان می 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 
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گزینه 4 39

باتوجه به آیۀ شریفۀ "خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود؛ و آنچه را ما به تو وحى کردیم و به

ابراهیم و موسى و عیسى توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید." دریافت می گردد که عدم تفرقه در

دین الزمۀ برپایی آن است.

نکته: هرگاه در آیه ای ابتدا به کاری امر شد و سپس از چیزی نهی شد، آن نهی الزمۀ فعل امر است. در حقیقت حرمت ناشی از

نهی الزمۀ وجوب ناشی از امر است. وقتی در دین تفرقه به وجود نمی آید که محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده باشد و

همۀ آنان آورندۀ یک دین باشند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 40

ٍة ِمْثِلِه﴾ می گویند: [پیامبر (ص) قرآن را] به خداوند افترا بسته است. بر تحدی طلبی (مبارزه طلبی آیه ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَر

کید می کند که اگر می توانید سوره ای مانند قرآن بیاورید در مقابل کسانی که به خداوند افترا بسته اند. قرآن) تأ

کید دارد که ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثيًرا﴾ باتوجه به این آیه چرا خداوند بر این نکته تأ آیه ﴿َأَفَال َيَتَدبَّ

کید بر پیام انسجام درونی در عین نزول اگر قرآن از جانب غیرخدا بود، قطعًا ناسازگاری و اختالفات زیادی در آن یافت می شد؛ تأ

تدریجی از جنبه های محتوایی قرآن دارد.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 1 41

- رشد و پرورش فرزندان از اهداف ازدواج: خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هيچ نهادی نمی تواند جايگزين آن شود.

فرزند، ثمره پيوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است.

آنان دوام وجود خود را در فرزند می بینند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.

- دورۀ بلوغ تا ازدواج يکی از حساس ترین و ارزشمندترين دوره های عمر انسان است و دورۀ گذر از کودکی و ورود به بزرگ سالی و

پذيرش مسئولیت های زندگی است.

- رشد اخالقی و معنوی از اهداف ازدواج:

پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده:

 از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کنند.

 مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند.

 مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند.

 با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نائل می شوند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 3 42

هرچه جامعه از زمان پیامبر (ص) فاصله می گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی به خصوص

اهل بیت پیامبر (ص) را در انزوا قرار دهند و افرادی که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند به جایگاه برجسته

برسانند و آن ها را راهنمای مردم معرفی کنند، این موضوع مؤید "ارائۀ الگوهای مناسب" از چالش های سیاسی و اجتماعی و

فرهنگی عصر ائمه اطهار (ع) است.

چالش "تحریف در معارف اسالمی" مقابل اقدام ائمه در "تعلیم و تفسیر قرآن کریم" است زیرا درحالی که حاکمان زمان به افراد فاقد

صالحیت میدان می دادند تا قرآن را مطابق با اندیشه های باطل خود تفسیر کنند (مانند کعب االحبار یهودی)، امامان بزرگوار در هر

فرصتی که به دست می آوردند معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. درنتیجه این

اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از معارف قرآن بهره ببرند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 43

َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب" در گزینه های 1 و 3 آمده است َل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك" و "َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ ازآنجاکه دو عبارت "ِبَما ُأْنِز

به مفهوم استمرار وحی در قالب کتاب آسمانی اشاره دارد ولی ازآنجاکه خواست عمومی مردم را مدنظر می گیرد پاسخ گزینه 3

است.

تالیفی عباس نادری

گزینه 4 44

اگر انسان راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، نخواهد رسید و انسان

می   خواهد بداند. "برای چه زندگی می   کند" و کدام هدف است که به زندگی   اش معنایی متعالی می   دهد که مبین درک هدف

گاهی کاملی از خلقت زندگی است و کسی می   تواند انسان را در جهت پاسخگویی درست به نیازهای برتر رهنمون باشد که آ

انسان، هدف از خلقت، جایگاه او در نظام هستی و ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او و چگونگی

زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته باشد.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 45

از وظایف رهبر (ولی فقیه) تصمیم گیری بر اساس مشورت است. رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمات الزم را بگیرد. (رد گزینه 3

و 4)

در حقیقت در نظام و حکومت اسالمی مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت جامعه است. (رد گزینه 1 و 3)

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 4 46

خداوند با لطف و رحمت خود، انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت را بر عهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که همان راه

مستقیم خوشبختی است؛ و بر اساس آیه 68 سوره آل عمران (ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست "حق گرا ←

حنیف" و مسلمان "تسلیم امر خدا" بود.)

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 1 47

زنده بودن امام زمان (عج)، مشّخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه دارای فواید زیر است:

اّول، هرگاه مردم احساس کنند می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند و خواسته های خود را با ایشان در میان می گذارند.

دّوم، هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند، به زودی شناخته شده و مردم فریب او را نمی خورند.

گاه اند و از مجاهدت سّوم، پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می دانند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آ

مؤمنان اطالع دارند.

باید توجه کرد که در زمان غیبت والیت معنوی امام پابرجا است؛ اّما مردم از نعمت والیت ظاهری ایشان محروم اند. لذا گزینۀ

موردنظر سؤال گزینۀ (1) است.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 48

طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی پس از رحلت رسول خدا (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم)، ادامۀ مسئولیت های پیامبر (صلی

اهللا علیه و آله و سلم) به جز دریافت و ابالغ وحی و ازجمله اجرای احکام الهی است و این موضوع مستلزم این است که کسانی که

از علم و عصمت برخوردارند این امر را به عهده گیرند که در آیۀ اطاعت به آن اشاره شده و اطاعت از خدا، پیامبر و اولواألمر واجب

شده است. (با تغ�ر)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 49

رسول خدا (ص) برای بسته نشدن راه هدایت به روی مشرکان؛ در جنگ  ها به مسلمانان سفارش می  کرد که پیران، زنان و کودکان

را نکشند و این سفارش، بیانگر سخت  کوشی و دلسوزی پیامبر در هدایت مردم است.

رسول خدا (ص) برای محبت و مدارا با مردم به آنان می  فرمود: بدی  های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید، زیرا دوست دارم با دلی

پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.

حضرت علی (ع) در توصیف سخت  کوشی و دلسوزی پیامبر (ص) در هدایت مردم، رسول خدا را به طبیب سّیار تشبیه می  نمود که

خود به سراغ مردم می  رفت و با داروهای خویش، بیماران سرگشته را درمان می  کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 4 50

باتوجه به آیۀ شریفۀ "خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحى کردیم و به

ابراهیم و موسى و عیسى توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید." دریافت می گردد که عدم تفرقه در

دین الزمۀ برپایی آن است.

نکته: هرگاه در آیه ای ابتدا به کاری امر شد و سپس از چیزی نهی شد، آن نهی الزمۀ فعل امر است. در حقیقت حرمت ناشی از

نهی الزمۀ وجوب ناشی از امر است.

وقتی در دین تفرقه به وجود نمی آید که محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده باشد و همۀ آنان آورندۀ یک دین باشند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 51

طبق آیه ﴿وعد اهللا الذین آمنوا ... یعبدوننی الیشرکون بی شیئًا﴾ قبًال هم در زمین سابقه داشته تا درنهایت هدف بزرگ عبادت

خداوند محقق شود.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 1 52

پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) به طور مکرر به خصوص در روزهای آخر عمر خویش در حدیث ثقلین می فرماید: "همانا من در بین شما

دو چیز گران بها قرار می دهم، کتاب خدا (قرآن) و اهل بیتم عترتم. تا زمانی که به این دو تمّسک بجو�د گمراه نخواهید شد."

بر اساس عبارت "ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا" تمسک به اهل بیت و قرآن مانع گمراه ابدی انسان می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 3 53

حرام بودن مراجعه در داوری به طاغوت، آنجا آشکار می شود که خداوند امر کرده است به طاغوت کفر بورزیم و اگر خالف فرمان

خدا، به طاغوت کافر نشویم و به او مراجعه کنیم، کار حرامی انجام داده ایم. به ترجمۀ آیه دقت شود: "آیا ندیده ای کسانی که گمان

می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری را نزد طاغوت ببرند، حال آنکه به

آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی عمیقی بکشاند."

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 54

امام عصر (عج) در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که درباره "رویدادهای جدید" عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره

را پرسید، فرمود: "و اّما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فاّنهم حّجتی علیکم و أنا حّجة اهللا علیهم: در مورد رویدادهای

جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید و همانا آن ها حجت من بر شما و من حّجت خدا بر آن ها هستم."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 55

سورۀ آل عمران، آیۀ 19: "قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس ازآنکه به حقانّیت

گاه شدند و نسبت به آن گاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت." اهل کتاب به حقانیت دین آ آن آ

رشک و حسد پیدا کردند و علی رغم فرمان الهی به مخالفت با آن پرداختند.  

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 56

خداوند بر امکانات و نعمت های آنان که با حق دشمنی و لجاجت ورزند می افزاید و به آن ها فرصت می دهد، اما آن ها این

فرصت ها و نعمت ها را وسیلۀ غوطه ورشدن در گناهان قرار می دهد. این بیان، مربوط به سنت امالء و استدراج است که در آیۀ

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال َيْعَلُموَن َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ توصیف شده است. ِذيَن َكذَّ ﴿َوالَّ

خداوند به هر دو گروه حق و باطل، امکانات می دهد تا در همان مسیری که انتخاب کرده اند به پیش روند. این بیان، مربوط به

سنت امداد عام الهی است که در آیۀ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء﴾ ترسیم شده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 57

رحمت و واسعۀ الهی که به همۀ افراد جامعه، چه نیکوکار (آخرت طلبان) و چه بدکار (دنیاخواهان) می رسد و منعی ندارد. این

َك َمْحُظوًرا﴾: َك َوَما َكاَن َعَطاُء َربِّ مفهوم، تب�ن کنندۀ سنت امداد عام الهی است که در آیۀ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ

"هریک از اینان و آنان [دنیاطلبان و آخرت طلبان] را مدد می رسانیم از عطای پروردگارت و عطای پروردگارت [از کسی] منع نشده

است." به آن اشاره گردیده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 58

اینکه پس از حضرت علی (ع) حق نیز پوشیده شود به مفهوم حدیث "علی مع الحق..." اشاره دارد و اینکه امام علی (ع) در ابتدای

سخنانشان از خود نام می برند "به زودی پس از من..." به معرفی خویش به عنوان امام بر حق اشاره می کند.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 59

بازگشت به دین گذشتگان یا ورود جاهلیت جدید خطری است که قرآن کریم ضمن آیۀ ﴿و ما محمٌد اال رسوٌل...﴾ دربارۀ آن به

مسلمانان هشدار می دهد و دور بودن از تحول اعتقادی را ویژگی افراد شاکر برمی شمرد.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 60

به مرگ جاهلی مردن، معلول (بازتاب) نشناختن امام معصوم (ع) است که با عبارت ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ در کتاب درسی ارتباط

دارد، چون بازگشت به جاهلیت یعنی عدم ثبات قدم در مسیری که پیامبر (ص) آن را ترسیم کرده است، یعنی مسیر امامت.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 61

"ای پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شد را ابالغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خود را انجام نداده ای."

با توجه به ترجمۀ آیۀ صورت سؤال، اهّمّیت موضوع جانشینی پیامبر به حّدی است که اگر پیامبر پیام خداوند را ابالغ نکند رسالت

خود را انجام نداده است. (فما بّلغت رسالته)

در ادامۀ آیه خداوند به پیامبر وعده می دهد که او را از خطرات احتمالی منافقان حفظ کند و می فرماید: "و اهللا یعصمک من الّناس:

و خداوند تو را از مردم در امان می دارد."

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 62

اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.

پیامبران باوجود مقام و منزلتی که دارند، انسان اند و کارهای خود را با اختیار انجام می دهند و چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند

که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند. همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

گزینه 4 63

حدیث سلسلةالذهب اشاره به اقدامات مرجعیت دینی یعنی اقدام برای حفظ سیره و سخنان پیامبر (ص) دارد و اگر بخواهیم آن

را مرتبط با چالش های سیاسی و فرهنگی دوران ائمه علیهم السالم بدانیم در تقابل با چالش ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

(ص) قرار دارد.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 3 64

ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست و به همین جهت، فرمان برداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معّین

کرده، ضروری و واجب است.

بنا بر جملۀ  باال " آیۀ  والیت" علت و مستمسک " آیۀ  اطاعت"  است.

پس از ابالغ آیه والیت مردم که از محتوای آیه باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم نیز، ستایش و

سپاس خداوند را به جا آورد.

بنا بر حدیث ثقلین “ اعتصام به کتاب خدا و عترت نبی”  راه کار انسداد هرگونه راه گمراهی جامعۀ  اسالمی است.

َقَلیِن  من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم: "اّنی تاِرٌک فیُکُم الثَّ

ِکتاَب اهللا َو ِعتَرتی َاهلَ َبیتی  کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را.

کُتم بِهما  اگر به این دو تمسک جو�د ما ان َتَمسَّ

َلن َتِضّلوا َاَبًدا  هرگز گمراه نمی شوید

ُهما َلن َیفَترقا  و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند َو انَّ

َحّتی َیردا َعَلیَّ الَحوَض  تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند."

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 65

در حدیث شریف پیامبر (ص)، به آثار ازدواج اشاره شده است. اینکه "خداوند اخالقشان را نیکو کند"، بیانگر رشد اخالقی و معنوی

ًة َوَرْحَمًة﴾ (دوستی و مهربانی) ارتباط دارد. اینکه "در رزق و روزی آن ها توسعه دهد." با است که با عبارت قرآنی ﴿َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

َباِت﴾ (روزی پاک) متناسب است. يِّ عبارت قرآنی ﴿َرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 66

باتوجه به متن و آیات زیر می توان به پاسخ سؤال دست یافت.

" انسان ذلیل"  نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ همچنین تسلیم

َخَذ ِإلَهُه َهواُه﴾، هرچند هوی و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد انجام می دهد ﴿َأ َرَأْيَت َمِن ِاتَّ

که آن کار روحش را به گناه آلوده کند. (شرک عملی)

ُه َأ َفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًال﴾  مصداق انسان ذلیل است. َخَذ ِإلَهُه َهوا آیۀ  ﴿ َأ َرَأْيَت َمِن ِاتَّ

آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزی]؟

ٌة﴾  گرد خواری چهرۀ  ایشان را می پوشاند. َئٍة ِبِمثِلها َو َترَهُقُهم ِذلَّ ئاِت َجزاُء َسیِّ یِّ ذیَن َکَسُبوا السَّ بر اساس آیۀ  ﴿ َو الَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 67

ُسِل َوَكاَن اُهللا َعِزيًزا ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلى اِهللا ُحجَّ ِريَن َو ُمنِذِريَن ِلَئّال َيُكوَن ِللنَّ َبشِّ ُسًال مُّ قرآن در آیۀ ۱۶۵ سورۀ مبارکۀ نساء می فرماید: ﴿رُّ

َحِكيًما﴾ رسوالنی (را فرستاد که) بشارت و انذار دهند. تا برای مردم نباشد در مقابل خداوند، بهانه و دستاویزی بعد از آمدن پیامبران.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395
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گزینه 3 68

- اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد ← دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب

می شود.

- اگر پیامبری در مقام تب�ن و تعلیم دین معصوم نباشد ← امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از

دست می رود.

اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان های الهی معصوم نباشد ← امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم نیز از

او سرمشق بگیرند و به گمراهی و انحراف مبتال شوند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

گزینه 4 69

درخواست حضرت موسی (علیه الّسالم) از خدا، مبنی بر مشاور قرار دادن هارون و پشتیبانی و شراکت او در امر هدایت مردم با

حدیث منزلت ارتباط دارد. عبارت "ایهاالناس من اولی بالمومنین من انفسهم" قبل از بیان حدیث غدیر به زبان آمد و واقعۀ غدیر که

مستند دّوم است، در آن پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) جملۀ "من کنت مواله فهذا علی مواله" را سه بار تکرار کرد.

کنکور سراسری زبان داخل 1393

گزینه 1 70

آیۀ شریفۀ ﴿من آیاته ان خلق لکم...﴾ به دو هدف ازدواج یعنی انس با همسر و رشد اخالقی و معنوی اشاره دارد و همان طور که در

انتهای این آیه آمده نشانه هایی برای اهل تفکر است ﴿ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون﴾.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 71

﴾ مورد توجه واقع شده است. مایۀ حیات جهان مادی و اساس زندگی، آب است که در آیۀ شریفۀ ﴿َو َجَعْلَنا ِمَن اْلماِء ُکلَّ َشیٍء َحیٍّ

زیبایی و اعجاز لفظی قرآن کریم، سبب نفوذ خارق  العادۀ آن در افکار و قلوب در طول تاریخ بوده است.

علل فرستادن پیامبران متعدد عبارت  اند از: الف) استمرار و پیوستگی در دعوت، ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم، ج) تحریف در

تعالیم پیامبران پیشین

دقت شود که آمادگی بشر برای دریافت برنامۀ کامل، از عوامل ختم نبوت است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 4 72

* گویندۀ حدیث اشاره شده در سؤال، امام صادق (ع) است.

* امام صادق (ع) در روز عرفه که جمعیت زیادی از مسلمانان حضور داشتند، حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند و فرمودند:

"ای مردم، رسول خدا (ص) امام و..."

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 1 73

رسول خدا (ص) در مورد امام علی (ع) فرمودند: این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ   ترین

شما در انجام فرمان خدا، صادق   ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آن   ها و ارجمندترین شما نزد

خداست.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 74

در کسب توفیق الهی (امداد خاص)، عوامل درونی مانند داشتن روحیۀ حق پذیری، نقشی تع�ن کننده دارد.

امتحان خداوند علیم (سنت ابتالی الهی) برای رشد دادن به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 75

بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند، آنان نیز ناچار شدند سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت

دهند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند و همچنین شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان بر اساس غرض های شخصی

به جعل یا تحریف حدیث پرداختند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی از احادیث خودداری کردند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 76

ـَه َال اِس ِإنَّ اللَّ ـُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّ ْغَت ِرَساَلَتُه َواللَّ ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ َك َوِإن لَّ بِّ َل ِإَلْيَك ِمن رَّ ْغ َما ُأنِز ُسوُل َبلِّ َها الرَّ باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َيا َأيُّ

َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن﴾ پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم در روز غدیر فرمان الهی را مبنی بر ابالغ جانشینی حضرت علی

علیه السالم به مردم گردن نهادند و خداوند ضمانت کرده ایشان را از مردمان حفظ می کند.

بنابراین آیه خداوند کافران را هدایت نمی کند یعنی کافران از هدایت الهی محروم هستند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 77

عبارت "ایها الناس..." پس از نزول آیۀ ابالغ یعنی ﴿یا ایها الرسول بلغ...﴾ در غدیر خم بیان شده که پس از آن حدیث غدیر یعنی "من

کنت مواله..." بیان گردیده است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 
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گزینه 2 78

امام صادق (ع) فرمود: "کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او (خدا) را دوست ندارد"، باتوجه به این حدیث، سرپیچی از

ِذیَن فرمان خدا و انجام گناهان نشانۀ عدم صداقت در دوستی با او است. خواری و ذلت، نتیجۀ انجام گناه است که در آیۀ ﴿َو الَّ

ٌة﴾: "آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازۀ عمل خود می بینند و بر چهرۀ آنان یَئاِت َجَزاُء َسیَئٍة ِبِمْثِلَها َو َتْرَهُقُهْم ِذلَّ کَسُبوا السَّ

غبار ذلت می نشیند." به این مفهوم اشاره شده است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 79

حفظ پیمان با خدا معلول و نتیجۀ عزت نفس است.

احساس حضور در پیشگاه خدا علت عزت نفس است. یعنی کسی که خود را همواره در پیشگاه خدا ببیند، از گناه دوری می کند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

گزینه 4 80

خطر بازگشت به جاهلّیت حّتی برای جامعه ای که به دست پیامبر بنا شده بود نیز وجود دارد. ازاین رو سپاسگزاران واقعی نعمت

رسالت، کسانی هستند که در پیروی از هدف و راه پیامبر با وجود سختی ها و مشکالت ثابت قدم و پایدار بمانند. آیه ای که از

سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت یاد کرده است، آیۀ گزینۀ (4) است، چراکه می فرماید: "پس هر کس به عقب بازگردد، به خدا

هیچ گزند و زیانی نرساند و خدا سپاسگزاران را پاداش می دهد."

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): این عبارت ابتدای آیۀ گزینۀ (4) است و به بازگشت به جاهلّیت پس از مرگ پیامبر اشاره دارد.

گزینۀ (2): اشاره به ختم نبوت توسط پیامبر گرامی اسالم

گزینۀ (3): اشاره به سود مزدخواهی پیامبر

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 81

در زمان های گذشته، قبايل جايگاه مخصوصی داشتند و برخی قبايل برتر از برخی ديگر شمرده می شدند. روزی فردی از يکی از

قبايل صاحب نام مدينه، دزدی کرد و جرم او ثابت شد. رؤسای قبيله فکر می کردند که رسول خدا به دليل جايگاهی که قبيله اين

فرد دارد وی را مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب ديدند که پيامبر می خواهد حکم را اجرا کند. واسطه های مختلفی نزد

رسول خدا فرستادند، تا ايشان را از اجرای حکم منصرف کنند. حتی برخی نزديکان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم را واسطه

قرار دادند، اما ايشان نپذيرفت و به آنان فرمود:

"اقوام و ملل پيشين بدين سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعيض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب

نفوذ از ايشان دزدی می کرد رهايش می کردند و اگر فردی ضعيف دزدی می کرد وی را مجازات می کردند."

اميرالمؤمنين علیه السالم جز نزد پيامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود. در حقيقت، دانش ايشان

متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سرچشمه می گرفت. پيامبر اکرم در همين باره فرمود:

"َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو َعِليٌّ َباُبَها َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأِتها ِمْن باِبها"

من شهر علم هستم و علی دِر آن شهر است هرکس اين علم را بخواهد باید از دِر آن وارد شود.

مطابق با اين حديث، نکات زير به دست مى آيد:

اّوًال حضرت على (ع) پس از رسول خدا (ص) از همه داناتر است.

ثانيًا حضرت على (ع) در علم خود معصوم است؛ وگرنه رسول خدا نمى فرمود که همه بايد به ايشان مراجعه کنند. "َفْلَيْأِتها ِمْن باِبها"

ثالثًا بر مردم واجب است که از دانش حضرت على (ع) بهره ببرند و مطابق نظر ايشان عمل کنند؛ زيرا ايشان راه رسيدن به علم

پيامبر (ص) است و بهره مندى از علم پيامبر هم بر همه واجب است. "َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو َعِليٌّ َباُبَها"

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 82

مصراع " بر او ختم آمده پایان این راه"  بیانگر ختم نبوت می باشد.

اینکه پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم فرموده است: " الَضَرَر و الِضراَر فی االسالم" به " وجود قوانین تنظیم کننده" که از

ویژگی های پویایی و روزآمد بودن دین اسالم به عنوان یکی از دالیل ختم نبوت است اشاره دارد.

الزم به ذکر است در عصر نزول قرآن، بااینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پا�نی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف

به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را

به دست آورد.

(1) با تالش و کوشش مسلمانان و (2) در پرتو عنایت الهی و (3) با اهتمامی که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم در جمع آوری

و حفظ قرآن داشت، (علت) این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. (مصونیت از تندباد

ویرانگر تحریف) (معلول) به همین جهت این کتاب نیازی به “ تصحیح”  (غلط گیری) ندارد (بی نیازی یا توانگری) و جاودانه باقی

خواهد ماند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 83

الف- جنبه اعجاز محتوایی قرآن برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند قابل درک است (نه جنبه اعجاز لفظی)

ب- اعجاز لفظی قرآن (زیبایی لفظی) سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در قلب ها و افکار در طول تاریخ شده است. (نه

اعجاز محتوایی)

د- آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب آسمانی است.

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 4 84

ه َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن: و خواستیم بر كسانى كه در آن ْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ آیۀ شریفۀ "َو ُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

سرزمین فرودست  شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم." در خصوص آیندۀ تاریخ

انسان است.

تاریخ زندگى انسان ها صحنۀ مبارزۀ دائمى حق و باطل بوده است. در جبهۀ حق، خداپرستانی حضور دارند که در راه عدالت،

انسان دوستی، آزادگى، فضائل اخالقى و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تاریخ را با جهاد و ایثاِر

خود زیبایى و شکوه بخشیده اند.

در جبهۀ باطل، خودخواهان و خودپرستانى حضور دارند که شرک و کفر و ستمگرى پیشه ساخته و براى رسیدن به خواسته هاى

خود، به بهره کشى از انسان ها و دامن زدن به فساد و بی بندوباری پرداخته اند. نتیجۀ نهایى این مبارزه چیست و پیروزى از آِن کدام

جبهه خواهد بود؟ جبهۀ حق یا جبهۀ باطل؟

پاسخ به این سؤال با بینش انسان دربارۀ جهان ارتباط دارد. آنان که از شناخت آفرینندۀ جهان درمانده اند و اداره کننده اى مدبر و

حکیم براى آن نمى شناسند، نمى توانند آینده اى روشن براى تاریخ انسان تصور کنند، یعنی آنان که آفرینندۀ جهان را شناخته اند،

آینده ای روشن برای تاریخ انسان تصور می کنند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 2 85

متفاوت بودن کالم قرآن، نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس و رسایی در معنا به "جنبه لفظی قرآن" اشاره دارد و حقوق برابر در

حوزه تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه، به "جنبه محتوایی و معنایی" اشاره دارد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 86

  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 1 87

بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة اّن فی ذلک آلیاٍت لقوم

یتفّکرون﴾، یکی از اهداف و ثمرات ازدواج، انس و آرامش یافتن با همسر است که در عبارت "لتسکنوا الیها" مطرح شده است.

کید واقع شده است. برابری زن و مرد به عنوان زوج یکدیگر در عبارت قرآنی "من انفسکم ازواجًا" مورد تأ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 2 88

ِريَن َو خداوند در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیاء فرموده است: سوره نساء آیه 165؛ ﴿ُرُسًال ُمَبشِّ

ُسِل َو كاَن اُهللا َعِزيزًا َحِكيمًا﴾ رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و انذار کننده باشند ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلى اِهللا ُحجَّ ُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ

تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد.

انسان هایی که پاسخ نیازهای برتر را بر اساس سلیقۀ فردی و احساسات شخصی انجام می دهند درواقع به ویژگی کامًال درست و

قابل اعتماد بودن منبع پاسخ دهنده نیازهای برتر توجهی نکردند.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 3 89

مهم ترین مشکل ممنوعّیت نوشتن احادیث پیامبر (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) این بود که مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت

بی بهره می ماندند و به ناچار سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند. به انزوا کشیده شدن شخصّیت های اصیل اسالمی

به خصوص اهل بیت پیامبر از پیامدهای "ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد" بود. با "تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

قیصری و کسرایی" نیز، "جاهلّیت با لباسی جدید" وارد زندگی مسلمانان شد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 3 90

همان طور که در زمان پیامبر اکرم (ص) "تعلیم و تب�ن تعالیم دین"، "والیت و سرپرستی جامعه" ضروری بود و ایشان این

مسئولیت ها را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس از ایشان، کسانی به عنوان "امام" از جانب خداوند این

مسئولیت ها را به انجام رسانند و راه پیامبر را ادامه دهند. همچنین الزم است انسان هایی که قلب و جان خود را الیق پذیرش

هدایت معنوی کرده اند، از این هدایت نیز برخوردار شوند.

دو قلمرو دیگر به همان دالیلی که در زمان حیات ایشان ضروری بود، پس از ایشان نیز ضروری است و ادامه می یابد. زیرا با

گذشت زمان و گسترش سرزمین اسالمی، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت پیچیدۀ اجتماعی،

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نیاز به امام و رهبری که جامعۀ اسالمی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند، همچنان وجود

دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398
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گزینه 2 91

پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر ازجمله در روزهای آخر عمر خود حدیث ثقلین را بیان می فرمودند که با حدیث "علی مع القرآن و

القرآن مع علی" در ارتباط است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 92

اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان های الهی معصوم نباشد. امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم نیز از او

سرمشق بگیرند و به گمراهی و انحراف مبتال شوند. اگر پیامبری در مقام تعلیم و تب�ن دین معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم

الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 1 93

بیان سخنان پیامبر (ص) مقدم بر یا هم زمان با نزول آیۀ مذکور بود. پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) را صادق ترین در داوری و بهترین

در رعایت مساوات معرفی می فرمایند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 1 94

طبق فرمایش امام کاظم (علیه الّسالم)، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز به این خاطر که بندگانش در پیام الهی

تعّقل کنند. لذا ارسال رسوالن تحّقق تعقل است. همچنین در ادامۀ این سخن می فرماید: "آنان که در تفّکر و تعّقل برترند، نسبت

به فرمان های الهی داناترند. پس داناتر بودن بندگان به فرمان الهی، معلول و تابع برتری معرفت و تفّکر است."

کنکور سراسری زبان داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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گزینه 2 95

ازآنجاکه مردم نسبت به یازده امام معصوم، قدرناشناسی و ناسپاسی کردند، خداوند آخرین حجت خود را تا آماده شدن جامعۀ

انسانی برای بهره مندی از او، غایب نمود. خداوند در آیۀ 53 سورۀ انفال در مورد علت از دست دادن نعمت ها می فرماید: ﴿َذِلَك ِبَأنَّ

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم َوَأنَّ اَهللا َسِميٌع َعِليٌم﴾: "خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده ى ُيَغيِّ ًرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّ اَهللا َلْم َيُك ُمَغيِّ

است، تغ�ر نمی دهد مگر آنکه آن ها، خود وضع خود را تغ�ر دهند. همانا که خداوند شنوا و دانا است." پس تغ�ر در رفتار

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾، عامل بی بهره شدن از نعمت ظهور امام است. انسان ها: ﴿ُيَغيِّ

ًة َوَنجَعَلُهُم الواِرثيَن﴾: "ما می خواهیم بر مستضعفان ذيَن اسُتضِعفوا ِفي اَألرِض َوَنجَعَلُهم َأِئمَّ همچنین در آیۀ ﴿َوُنريُد َأن َنُمنَّ َعَلى الَّ

زمین، مّنت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و آنان را وارثان [زمین] قرار دهیم." به منت های خدا بر مستضعفان اشاره

شده است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 96

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 97

در حدیث جابر اشاره به 12 امام که به ترتیب از حضرت علی (ع) تا حضرت حجت اشاره دارد و معرفی اهل بیت در آیه تطهیر آمده

است نه حدیث جابر.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 98

ای هشام خداوند رسوالنش را به بندگان نفرستاد جز برای اینکه این بندگان در پیام الهی تعقل کنند.

کسانی که از معرفت برتری برخوردار باشند پیام الهی را بهتر می پذیرند.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 99

اینکه خداوند بیان می کند که ما راه را نشان دادیم خواه شکرگزار باشی و خواه ناسپاس به این معنا است که حجت بر انسان تمام

شده و به اختیار خودش باید انتخاب کند که در کدام راه قدم می گذارد.

نزول قرآن بر پيامبر اّمى كه خواندن و نوشتن نمى داند نیز از راه هاى اتمام حّجت خداوند بر مردم است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 4 100

اگر بپرسند در هنگام ظهور ویژگی جهادگری چیست پاسخ می دهیم که باید قبل از ظهور امام با ایستادگی در مقابل شیطان درون و

برون و همچنین قرار گرفتن در جبهۀ حق؛ ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند و این تغ�ر

اجتماعی و درونی است که در آیه "ذلک بأن اهللا" ترسیم شده است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 1 101

بر اساس مقررات اسالمی، رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است و اگر جز این باشد عقد مشروعیت ندارد و باطل است

و ازدواج با فردی که مهم ترین معیار همسری ازنظر قرآن کریم یعنی باایمان بودن را دارا نیست، حرام است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 102

در زمان های گذشته، قبايل جايگاه مخصوصی داشتند و برخی قبايل برتر از برخی ديگر شمرده می شدند. روزی فردی از يکی از

قبايل صاحب نام مدينه، دزدی کرد و جرم او ثابت شد. رؤسای قبيله فکر می کردند که رسول خدا به دليل جايگاهی که قبيله اين

فرد دارد وی را مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب ديدند که پيامبر می خواهد حکم را اجرا کند. واسطه های مختلفی نزد

رسول خدا فرستادند تا ايشان را از اجرای حکم منصرف کنند. حتی برخی نزديکان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم را واسطه

قرار دادند، اما ايشان نپذيرفت و به آنان فرمود:

"اقوام و ملل پيشين بدين سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعيض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب

نفوذ از ايشان دزدی می کرد رهايش می کردند و اگر فردی ضعيف دزدی می کرد وی را مجازات می کردند."

اميرالمؤمنين علیه السالم جز نزد پيامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود. در حقيقت، دانش ايشان

متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سرچشمه می گرفت. پيامبر اکرم در همين باره فرمود:

"َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو َعِليٌّ َباُبَها َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأِتها ِمْن باِبها": "من شهر علم هستم و علی دِر آن شهر است هرکس اين علم را بخواهد

باید از دِر آن وارد شود."

مطابق با اين حديث، نکات زير به دست مى آيد:

اّوًال حضرت على (ع) پس از رسول خدا (ص) از همه داناتر است؛

ثانيًا حضرت على (ع) در علم خود معصوم است؛ وگرنه رسول خدا نمى فرمود که همه بايد به ايشان مراجعه کنند. "َفْلَيْأِتها ِمْن باِبها"

ثالثًا بر مردم واجب است که از دانش حضرت على (ع) بهره ببرند و مطابق نظر ايشان عمل کنند؛ زيرا ايشان راه رسيدن به علم

پيامبر (ص) است و بهره مندى از علم پيامبر هم بر همه واجب است. "َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو َعِليٌّ َباُبَها"

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 103

باتوجه به اینکه در انتهای آیۀ: ﴿وعداهللا اّلذین ءامنو منکم و عملوا الصالحات لیستخلفّنهم فی االرض﴾ آمده:"یعبدوننی الیشرکون بی

شیئًا، به گونه ای که مرا بپرستند و چیزی را شریک من نگیرند."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 
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گزینه 2 104

برای پاسخگویی به این سؤال، چاره ای ندارید جز اینکه سوره عصر را حفظ باشید و یا لغات کلیدی آن را برای خودتان نشانه گذاری

کنید:

ْبر (4- توصیه اِلَحاِت (2- عمل صالح) َو َتَواَصْوا ِباْلَحقِّ (3- توصیه یکدیگر به حق) َو َتَواَصْوا ِبالصَّ ﴿ ِاال الذین آَمُنوا (1- ایمان) َو َعِمُلوا الصَّ

به حق)﴾

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 2 105

احساس حضور در پیشگاه خداوند ← عزت نفس و دوری از گناه، توجه به خود عالی و نفس لّوامه

عزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم

تالیفی احسان هندی

گزینه 1 106

آنچه به زندگی انسان معنایی متعالی می دهد و "چرایی زندگی"، مربوط هستند به نیاز "درک هدف زندگی"

رسیدن به این حقیقت که بنا بر حکمت و عدل خداوند، مرگ نابودکنندۀ او نیست، در ارتباط با نیاز "درک آیندۀ روشن" است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 107

ذلت نفس، بازتاب و نتیجۀ غفلت از خداوند است. ذلت نفس، متبوع و علِت سستی در عزم و تصمیم و شکستن پیمان با خداست.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 108

این حدیث از امام رضا (علیه الّسالم) نقل شده است و ایشان فرموده اند که این حدیث را از پدرشان و پدرشان از پدرانشان شنیده 

و نقل کرده اند. ازاین رو به خاطر توالی اسامی امامان این حدیث به سلسلة الذهب معروف شده است.

الزم به ذکر است در ادامۀ این حدیث آمده که امام خود را از شروط حفظ از عذاب الهی می دانند که این موضوع به معنای اهّمّیت

والیت و وجوب اطاعت از جانشینان خداوند در زمین است که در آیۀ "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الّرسول: ای کسانی که

ایمان آورده اید خداوند و پیامبر را اطاعت کنید" به آن اشاره شده است.

با توجه به قسمت دّوم سؤال، پاسخ صحیح گزینۀ (1) است.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 109

این شعر سعدی اشاره به نیاز "کشف راه درست زندگی" دارد؛ زیرا این دغدغه جدی است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و

یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت تکرار نشدنی، باید از بین همۀ راه هایی که پیش روی اوست راهی را

برای زندگی انتخاب کند و به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی که خدا به او داده است به خوبی بهره مند شود و به آن

هدِف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 110

امام علی (ع) می فرمایند:

گاه باشید که وقتی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط "آ

مستقیم را شناسایی نما�د و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید و آنگاه می توانید

پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید."

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 3 111

باتوجه به آیۀ شریفۀ "آیا ننگریستی به کسانی که گمان می کنند ایمان آورده اند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل

شده، می خواهند داوری نزد طاغوت برند درحالی که باید به او کافر شوند و شیطان می خواهد گمراهشان کند گمراهی سخت."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 112

با حدیث ثقلین در ارتباط است.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 113

نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ و زمانی که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود و... خود را با

نیازهای مهم تری نیز روبه رو می بیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای که خداوند به او عطا کرده است. (نیازهای برتر و

متعالی)

پاسخ صحیح به نیازهای اساسی (نیازهای برتر و متعالی) است که سعادت انسان را تضمین می کند. نیازهای برتر و متعالی به

تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤاالتی مطرح می شود که تا انسان پاسخ آن نیابد آرام نمی گیرد.

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 2 114

کید بر توجه اسالم به نیازهای متغیر در درون با﴾ خداوند معامله را حالل کرده است اما ربا را حرام، تأ َم الرِّ آیه ﴿َأَحلَّ اُهللا اْلَبْيَع َو َحرَّ

نیازهای ثابت دارد که نشان دهنده پویایی و روزآمد بودن دین اسالم در عوامل ختم نبوت است.

ِة ِمَن اْلخاِسِريَن﴾ هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند از او ْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي اْآلِخَر و بر اساس آیه ﴿َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْإلِ

پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری در دنیا و آخرت برساند اسالم

است و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 2 115

"ایجاد تّحول" بر اساس متن کتاب درسی، در رابطه با "دعوت به علم آموزی" مطرح شده و بنابراین قسمت اول گزینه های 1 و 3، *

به معیار "علم آموزی" و قسمت اول گزینه های 2 و 4 به معیار "ارتقای جایگاه زن و جایگاه خانواده" اشاره دارد.

* عبارت ﴿افال یتدبرون القرآن﴾ ازآنجاکه به "تدّبر" اشاره دارد، بیانگر "معیار دعوت به علم و تفکر" است و با آیۀ ﴿هل یستوی الذین و

الذین ال یعلمون...﴾ ارتباط معنایی دارد.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 4 116

بهره مندی از دانش حضرت علی (ع) بر مردم واجب است؛ زیرا بر طبق عبارت "فمن اراد العلم فلیأتها من بابها"، ایشان راه رسیدن

به علم پیامبر است و بهره مندی از علم پیامبر هم بر همه واجب است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 117

با تشکیل حکومت امام عصر (عج) همه اهداف انبیاء تحقق می یابد: تقدیم فرزندان صالح به جامعه و بهتر بندگی کردن خدا،

مربوط به فراهم شدن زمینه رشد و کمال است و نبودن قطب مرّفه و قطب فقیر، طبقه مستکبر و طبقه مستضعف مربوط به

عدالت گستری است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 118

کید بر ﴿ِإنَّ الّديَن ِعنَد اِهللا اِإلسالم﴾ ← قطعًا دین در نزد خداوند اسالم است به پیامبران الهی توصیه می کند و از آن ها قرآن بعد از تأ

می خواهد تا در برپاداشتن دین (واحد) ← اسالم، تفرقه نکنند، "ال َتَتَفرقوا"

قرآن عامل اصلی اختالف میان ادیان را که باعث شروع دوگانگی و در ادامه چندگانگی در قبول دین الهی شده است را

منفعت طلبی عده ای از بزرگان و علمای ادیان گذشته معرفی می کند، زیرا اگر بزرگان دین یهود بر اساس توصیه حضرت موسی (ع)

مسیحیت و دین حضرت عیسی (ع) را می پذیرفتند دوگانگی به وجود نمی آمد و اگر بزرگان دین یهود و مسیحیت به دستورات

انبیاء خود عمل کرده و پیامبر اسالم (ص) را می پذیرفتند هیچ اختالف، تعدد و چندگانگی دینی به وجود نمی آمد.

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 1 119

قرآن کریم کسانی را که دینی غیر از اسالم اختیار می کنند سرزنش نموده است و فرموده است آنان در آخرت جزء زیانکاران خواهند

بود.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی

گزینه 2 120

بنا بر آیات سورۀ عصر 4 گروه از خسران روز قیامت در امان هستند.

"، در سورۀ بینه خداوند مؤمنین نیکوکار را به صفت "بهترین ْبِر اِلحاِت َو َتواَصْوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ "الَّ

ِة" استفاده کرد و گفت که اِلحاِت" از عبارت "ُاولِئَک ُهم َخیُر الَبِریَّ ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ مخلوقات" می آراید. پس می توان به جای "الَّ

مصداق این گروه، علی علیه السالم است.

ذیَن آَمنوا "کسانی که ايمان آوردند ﴿ِانَّ الَّ

َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت و کارهای شايسته انجام دادند،

ِة﴾ اينان بهترين مخلوقات اند." ُاولِئَک ُهم َخیُر الَبِریَّ

" می توان استنباط کرد که علی از این حدیث پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم که می فرمایند "َعِليٌّ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ َمَع َعِليٍّ

ْبِر" نیز می باشند. علیه السالم مصداق "َتواَصْوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 121

امام کاظم (ع): "ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه این بندگان در پیام الهی تعقل کنند ...

آن کس که عقلش کامل تر است، (تکامل چراغ هدایت درونی)، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 122

وقتی آیۀ شریفۀ ﴿یا اّیها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم﴾ نازل شد جابر بن عبداهللا انصاری به پیامبر (ص)

گفت "یا رسول اهللا، ما خدا و رسول او را شناخته ایم. الزم است الوا   االمر را هم بشناسیم". پیامبر گرامی اسالم (ص) وقتی آیۀ شریفۀ

﴿یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...﴾  نازل شد در محلی به نام غدیر خم دستور داد همۀ حجاج توقف کنند.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 4 123

دقت کنید:

- منزوی شدن شخصیت های باتقوا و جهادگر ← تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

- منزوی شدن شخصیت های اصیل اسالمی و اهل بیت ← ارائه الگوهای نامناسب

* نقل داستان های خرافی مرتبط است با "تحریف در معارف اسالمی"

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 3 124

امام کاظم (ع) به شاگرد برجستۀ خود، هشام بن حکم، فرمود: "ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای

آنکه این بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام الهی را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و..."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 125

َنّن باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َوَعَد اُهللا اّلِذيَن َءاَمُنوا ِمنکْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَيسَتْخِلَفّنُهْم في اَألْرِض کَما اسَتْخَلف اّلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َو َلُيَمکِّ

ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم َاْمنا يعبدونني ال ُيشِركُون بي َشيئًا﴾ درمی یابیم که خداوند ﴿اّلِذيَن َءاَمُنوا ِمنکْم َلنَّ لَهْم ديَنُهُم اّلِذي اْرَتضي َلُهْم و َلُيَبدِّ

َنّن لَهْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت﴾ را جانشین در زمین قرار داد و عالوه براینکه "برای آنان امرشان (دین) را پسندیده و مستقر ساخت ﴿َلُيَمکِّ

ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم َاْمنا﴾ آن چنان که تنها خدا را می پرستند و َلنَّ ديَنُهُم اّلِذي اْرَتضي َلُهْم﴾، بیم و ترسشان را به امنیت مبدل کرد ﴿و َلُيَبدِّ

چیزی را شریک او نخواهند ساخت.

ترجمۀ آیه:

"خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعًا آنان را حکمران روی زمین

خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و آ�نی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و

ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنّیت و آرامش مبّدل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من

نخواهند ساخت."

از مفهوم آیه چنین برمی آید که خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای دو صفت "ایمان" و "عمل صالح" هستند سه نوید داده

است:

1- جانشینی و حکومت روی زمین

2- نشر آ�ن حق به طور اساسی و ریشه دار در همه جا

3- از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی

و نتیجه این امور آن خواهد شد که با نهایت آزادی خدا را بپرستند و فرمان های او را گردن نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او

قائل نشوند و توحید خالص را در همه جا بگسترانند.

ذیَن اسُتضِعفوا ِفی اَالرِض" "مستضعفین در زمین" مشمول منت خداوند مبنی بر پیشوا و وارث قرار دادن آن ها نکته: عبارت "الَّ

می باشند که ربطی به گزاره های این سؤال ندارد.

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 3 126

این سخن امام علی (علیه الّسالم) والیت معنوی را عنوان می کند که امری پایدار است. چراکه همیشه از طریق امامان و اولیاء خدا

صورت می گیرد. این والیت از طریق امداد غیبی و الهام بر روح و جان ایشان صورت گرفته است.

کنکور سراسری زبان داخل 1393
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گزینه 3 127

در آیۀ پرمفهوم تبلیغ باتوجه به عبارت "فما بّلغت رسالته" اهمیت فرمان ابالغ به اندازه اتمام رسالت است و باتوجه به عبارت ﴿و اهللا

یعصمک من الناس﴾ خطرات احتمالی از سوی منافقان است که دو رو هستند وگرنه مشرکان که موضع مشخصی دارند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 4 128

تحقق مبارزه با جهاد و ظلم ← والیت ظاهری

تصرف در عالم غیب و ماورای طبیعت ← والیت معنوی

بهره یافتن از هدایت و یافتن راه رستگاری در کالم خداوند ← دریافت و ابالغ وحی

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 129

ترجمۀ آیۀ 60 سورۀ نساء: "آیا ننگریستی به کسانی که گمان و ادعا می کنند ایمان آورده اند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش

از تو نازل شده می خواهند داوری نزد طاغوت برند درحالی که باید به او کافر شوند؟ و شیطان می خواهد که گمراهشان کند،

گمراهی سخت."

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 130

ذیَن آَمنوا                         کسانی که ايمان آوردند "ِانَّ الَّ

َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت                      و کارهای شايسته انجام دادند،

ِة                   اينان بهترين مخلوقات اند." ُاولِئَک ُهم َخیُر الَبِریَّ

ِذی ارَتضی َننَّ َلُهم دیَنُهُم الَّ ذیَن ِمن َقبِلِهم َو َلُیَمکِّ ُهم ِفی اَالرِض َکَما اسَتخَلَف الَّ ذیَن آَمنوا ِمنُکم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَیسَتخِلَفنَّ ﴿َوَعَد اُهللا الَّ

ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم َامًنا َیعُبدوَننی ال ُیشِرکوَن بی َشیًئا...﴾ َلنَّ َلُهم َو َلُیَبدِّ

خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده داده است که آنان را جانشین در زمین قرار دهد،

همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد و دينشان را که برای آنان پسنديده مستقر سازد و بیم و ترسشان را به امنیت

مبدل سازد. [به گونه ای که ديگر] مرا بپرستند و به من شرک نورزند.

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: در جامعۀ مهدوی زمینه های رشد و تکامل همۀ افراد فراهم است. انسان ها بهتر می توانند خدا را

بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه تقديم نمايند و خیرخواه ديگران باشند. بدين ترتیب، انسان ها به هدفی که خدا در خلقت

برای آن ها تع�ن کرده، بهتر و آسان تر می رسند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 2 131

احتمال بازگشت به جاهلّیت حّتی برای جامعه ای که به دست پیامبر بنا شده بود نیز وجود داشت. به همین خاطر در آیۀ "و ما

محّمد اّال رسوٌل قدخلت من قبله الّرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئًا و سیجزی

کید می کند که: "محّمد نیست مگر رسولی که پیش از او بودند رسوالن دیگری پس اگر بمیرد یا کشته اهللا الشاکرین" خداوند تأ

شود آیا به گذشتۀ خود بر خواهید گشت؟ پس هرکس به عقب بازگردد پس خداوند هیچ زیانی نخواهد دید و سپاس گزاران را

پاداش خواهد داد."

لذا سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت، کسانی هستند که در مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود ثابت قدم بمانند و دچار لغزش

نشوند و به عقب بازنگردند.

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 132

منزوی شدن شخصیت های باتقوا، جهادگر، مورداحترام و اعتماد پیامبر (ص): تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و

کسرایی

سوءاستفاده از موقعیت برکناری امام معصوم (ع) توسط کعب االحبارها: تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

فراهم شدن شرایط مناسب برای جاعالن حدیث: ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 133

پیامبر اسالم (ص) می فرماید: "... اگر یکی از پیروان ما که به علوم دانش ما آشنا است وجود داشته باشد، باید دیگران را که به

احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و دستورات دین را به آن ها آموزش دهد ﴿لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم...﴾ دراین صورت او در

نیت با ما خواهد بود.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 134

همه موارد صحیح است.

* در رابطه با مورد "الف" دقت کنید که معجزه اصلی پیامبر اکرم، قرآن کریم است. پس این مورد، به "تعلیم و تفسیر قرآن کریم" از

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی اشاره دارد.

* مورد "ج" نیز، به حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص) اشاره دارد.

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 1 135

امام خمینی (ره) می فرمایند: "اى مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایۀ

تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و َمجد اسالم را اعاده

کنید و دست از اختالفات و هواهاى نفسانى بردارید که شما داراى همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و

غرب زدگى مبارزه نما�د و روى پاى خودتان بایستید."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 1 136

زن و مرد به عنوان نوع انسان ویژگی های فطری یکسان و هدف خلقت مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود

می توانند به آن هدف برسند لذا کرامتی که خداوند به انسان بخشیده است اختصاص به زن یا مرد به تنهایی ندارد بلکه تنها به

دلیل تفاوت های روان شناختی و زیستی وظایف خاصی دارند که در کنار یکدیگر می توانند به هدف برسند و مکّمل یکدیگر باشند.

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 137

وظیفه مؤمنان پس از بازگشت به سوی قوم خود لینذروا هست؛ یعنی آن ها را هشدار دهند و این آیه با حدیث "َو َاّما الَحواِدُث

الواِقَعه َفارِجعوا فيها ِالى ُرواِه َحديِثنا" دارد.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 1 138

تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق افکار شخصی و نقل داستان های خرافی از پیامبران ← تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 

بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت ← ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 139

اِلُحوَن﴾، وعده مشترکی که هم در زبور، هم ذکر (تورات) ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ اْألَ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ بر اساس آیۀ ﴿َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

اِلُحوَن﴾. و هم توسط این آیه در قرآن بیان شده، به ارث بردن زمین توسط بندگان شایستۀ خداوند است ﴿َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 1 140

باتوجه به آیۀ شریفه ۵ سورۀ قصص.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 141

متبوع یعنی عّلت ← عّلت سوگند خوردن خداوند به عمر، ارزش فراوان است چرا که فقط یک بار برای هر نفر است.

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾ به خسران حاصل از دست رفتن عمر اشاره دارد. بر اساس آیات سورۀ عصر، عبارت ﴿ ِإنَّ اْإلِ

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 3 142

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهم...﴾، تا زمانی که قومی، خود وضع خود را ى ُيَغيِّ ًرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّ بر اساس آیۀ ﴿َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا َلْم َيُك ُمَغيِّ

ُروا﴾، خداوند تغ�ری در احوال آنان ایجاد نخواهد کرد. در انتهای این آیه به دو صفت "سمیع" و "علیم" ى ُيَغيِّ تغ�ر ندهند، ﴿َحتَّ

اشاره شده است.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 3 143

گاه باشید که وقتی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را امام علی (ع) راه نجات از انحراف را این گونه نشان می دهند: "آ

تشخیص دهید که ابتدا رها کنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی نما�د و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن

وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید و آنگاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 144

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او را تأمین کند، سبب شده است که در طول

تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. ازاین رو این سؤاالت در ذهن ایجاد

می شود که: انسان با تکیه بر عقل برنامه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 1 145

معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می گیرد؛ بنابراین، باید برای انجام بهترین عمل، به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید، اخالق و

اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آن ها پایبند بود.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 146

باید توجه کرد غیبت در مقابل ظهور است نه حضور، امام را غایب نامیده اند زیرا ازنظرها غایب  هستند نه اینکه در جامعه حضور

ندارند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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گزینه 2 147

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سّلم)، حضرت علی (علیه الّسالم) و سایر امامان دربارۀ امام عصر (عج) و امامتی که به عهدۀ

ایشان است، بسیار سخن گفته بودند. ازاین رو حاکمان بنی عباس درصدد این بودند که ایشان را به محض توّلد از بین ببرند. آنان

گاهی عباسّیان از امام دهم و امام یازدهم را در محله ای نظامی در شهر سامرا سکونت دادند. لذا این سکونت اجباری نتیجۀ آ

رسالت الهی حضرت مهدی موعود (عج) بوده است.

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 148

انسان اندکی که از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر رود خود را با نیازهای مهم تری روبه رو می بیند. این نیازها به تدریج

به دل مشغولی، دغدغه و حتی درد متعالی تبدیل می شوند.

این بدان معنی است که انسان محصور در نیازهای روزمره زندگی نیست و با فراتر رفتن از این نیازهای می تواند جایگاه واقعی خود

را در نظام آفرینش پیدا کند و به آن بیندیشد.

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 1 149

انسان می خواهد بداند "برای چه زندگی می کند" و کدام هدف است که به زندگی اش معنایی متعالی می دهد. او می داند که اگر

این هدف حقیقی را به دست نیاورد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست  داده؛ درحالی که سعادت و خوشبختی را

هم به دست نیاورده است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 150

قرآن در آیۀ 24 سورۀ مبارکۀ انفال می فرماید: ﴿يا اّيها اّلذين آمنوا استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يح�كم﴾ اي مؤمنان دعوت

خدا و پيامبر را اجابت كنيد، آنگاه  که شما را به چيزي فرامی خواند كه زندگي و حياتتان می بخشد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

گزینه 1 151

امام علی (علیه الّسالم): "نزد مردم آن زمان کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست وقتی که بخواهند به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر

و فراوان تر از آن نیست آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند."

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 4 152

هر دو آیه درباره تفکر و بررسی نشانه های الهی است. برای همین هر دو اشاره به افزایش معرفت نسبت به خداوند دارد.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 2 153

پیامبر (ص) فرمود: "این مرد اولین ایمان آورنده به خدا،..." و در همین هنگام آیۀ ﴿اّن الذین ءامنوا و عملوا الصالحات اولئک هم

خیر البریة﴾                                                                                              نازل شد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 154

حدیث زیر از امام علی علیه السالم پاسخ این سؤال است:

گاه باشید که وقتی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم آ

را شناسایی نما�د و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید. و آنگاه می توانید پیرو

قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 155

یکی از دالیل ختم نبوت آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی است. در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر (صلی

اهللا علیه و آله و سّلم) در جمع آوری و حفظ قرآن، این کتاب الهی از تحریف مصون مانده است. لذا نیازی به تصحیح نداشته و

جاودانه باقی مانده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 3 156

مطابق با پیام های مربوط به حدیث ثقلین می توان دریافت که همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت

نیز همواره باهم اند؛ و همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است؛ بنابراین بیش از همه مؤید

گزینه 3 می باشد.

تالیفی عباس نادری

گزینه 2 157

پیامبران باوجود مقام و منزلتی که دارند انسانند و کارهای خود را با اختیار انجام می دهند و چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند

که هیچ  گاه به سوی گناه نمی روند. همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند. اگر پیامبر در

دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت سلب می شود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395
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گزینه 4 158

ة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن: ارادۀ ما بر این قرار گرفته است كه به ْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ در آیۀ "َو ُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

ِذیَن اْسُتْضِعُفوا" مفهوم "ناتوان شدگان" را در بر مستضعفین منت نهیم و آن ها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم!" عبارت "الَّ

ه َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن﴾ جانشینی آن ها را بیان می کند. دارد که عبارت ﴿َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

در آیۀ "َوَعَد اُهللا اّلِذیَن َءاَمُنوا ِمنکْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلیسَتْخِلَفّنُهْم فی اَألْرِض کَما اْسَتْخَلف اّلِذیَن ِمن َقْبِلِهْم: خداوند به كسانی از

شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد كه آن ها را قطعًا خلیفۀ روی زمین خواهد كرد، همان گونه كه

پیشینیان را خالفت روی زمین بخشید." عبارت ﴿َلیسَتْخِلَفّنُهْم فی اَألْرِض کَما اْسَتْخَلف اّلِذیَن ِمن َقْبِلِهْم﴾ مفهوم استخالف یا حکومت

صالحان را بیان می کند.

عبارت شریفۀ ﴿لیمکنن لهم دینهم...﴾ به استقرار دین الهی اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 2 159

پیامبر (ص) فرمود: "اقوام و ملل پیشین (سَلف) بدین سبب، دچار سقوط (انحطاط) شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا

می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را

مجازات می کردند."

این فرمایش، بیانگر تالش رسول خدا (ص) برای برقراری عدالت و برابری از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا (ص) است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 160

اگر سخنان رسول خدا (ص) در همان موقع نوشته می شد و این نوشته ها دست مردم باقی ماند جاعالن حدیث فرصتی برای جعل

حدیث پیدا نمی کردند. "ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)"

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 161

رسول خدا (ص) آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد، که گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه فراوان

َک باِخٌع َنفَسَک َاّال َیکونوا ُمؤِمنیَن: از اینکه برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را [از شدت از پا درآید که خداوند به او فرمود: "َلَعلَّ

اندوه] از دست بدهی" این آیه بیانگر سخت کوشی و دلسوزی پیامبر در هدایت مردم است.

امام علی (ع) در توصیف طبابت سّیار رسول خدا (ص) می فرماید: "... به هرجا که نیاز باشد، مرهم بگذارد، بر دل های کور،

گوش های کر، زبان های گنگ، او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد."

دقت شود که اشاره به "دل خالی از کدورت"، به حدیث پیامبر در مورد "محبت و مدارا با مردم" توجه می دهد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 3 162

مطابق با آیۀ شریفۀ ﴿و من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن یقبل منه...﴾ زیان و خسران نصیب کسانی است که راه و روش اسالم که

خداوند مقرر کرده است و مورد خشنودی اوست را رها کرده اند و غیر آن را اختیار کرده اند (باید دقت کنیم متبوع به معنای علت

بوده لذا گزینه 1 غلط است) و گزینۀ 2 و 4 هم به این آیه مربوط نیست.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 163

با توجه به عبارات ابتدای آیۀ ﴿الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات﴾ وعدۀ خداوند شامل بخشی از مؤمنان می شود که همراه ایمان،

عمل صالح نیز انجام می دهند و با توجه به ادامۀ آیه (که در صورت سؤال نیامده) "یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا: مرا بپرستند و

چیزی را شریک من نگیرند." نتیجۀ این سه وعده، عبادت خالی از شرک عنوان شده است.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 164

بر اساس آیه مذکور، خداوند به "شاکرین" وعده پاداش داده است ﴿سیجزی اهللا الشاکرین﴾ و شاکرین کسانی هستند که پس از

وفات پیامبر به آ�ن جاهلی بازنخواهند گشت (در تقابل با ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾)

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 3 165

کوچک ترین حادثه ای که پیرامون ما رخ دهد، امتحانی برای ماست تا روشن شود که ما نسبت به آن حادثه چه تصمیمی می گیریم

و چگونه عمل می کنیم. عمل درست، رشد و کمال و عمل غلط، عقب ماندگی و خسران ما را به دنبال دارد. مفهوم اخیر در آیۀ ﴿َوِمَن

َة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن ْنَيا َواْآلِخَر اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ النَّ

اْلُمِبيُن﴾: "از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن

آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا روی گردان می شود. او در دنیا و آخرت [هر دو] زیان می بیند. این همان زیان آشکار

است." مطرح گردیده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 166

آیۀ شریفۀ ﴿و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین...﴾ بیانگر آن است که در آخرالزمان

مراجع تقلید وظیفه مرجعیت دینی را بر عهده دارند. در انتهای حدیث نیز بیان شده است "اگر یکی از پیروان ما که به علوم و

دانش ما آشنا است وجود داشته باشد باید دیگران را که بر احکام ما آشنا نیستند راهنمایی کند و دستورات دین را به آن ها آموزش

دهد."

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 3 167

بازگشت به دین گذشتگان یا ورود جاهلیت جدید خطری است که قرآن کریم ضمن آیۀ ﴿و ما محمٌد اال رسوٌل ..." دربارۀ آن به

مسلمانان هشدار می دهد و دور بودن از تحول اعتقادی را ویژگی افراد شاکر برمی شمرد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 168

زنده بودن امام زمان (ع)، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه فواید زیر را داشته است:

اّول اینکه هر ماجراجوى فریبکارى که بخواهد خود را مهدى موعود معرفى کند، به زودی شناخته مى شود و مردم هوشیار فریب او را

نمى خورند.

گاه  اند و از دوم اینکه پیروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود مى یابند و مى دانند که ایشان از حال مسلمانان آ

فداکارى ها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.

سوم اینکه هرگاه آنان احساس کنند، می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند، خواسته های خود را با ایشان در میان گذارند

و براى به دست آوردن رضایت ایشان، با امید و نشاط و پویایى تالش کنند.

چهارم اینکه جامعه به صورت های گوناگون از هدایت هاى امام و از والیت معنوى ایشان برخوردار مى گردد.

آنان که در زندگى خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند، در روز ظهور، به علت عدم آمادگى  ، مانند قوم موسى

(ع) به حضرت مهدى (عج) خواهند گفت: "تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا مى نشینیم".

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 3 169

انسجام درونی در عین نزول تدریجی: باوجوداینکه قرآن در طول 23 سال نازل  شده و از موضوعات متنوعی سخن گفته نه تنها میان

آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای بدن باهم هماهنگ اند درصورتی که آثار اولیۀ انسان ها با آثار

دوران کمالشان متفاوت است. تازگی و شادابی دائمی: قرآن نه تنها با پیشرفت زمان کهنه نمی شود؛ بلکه افق های جدیدی از حکمت

و علم و معرفت را به روی جویندگان می گشاید. اعجاز لفظی عاملی بود تا سران مکه از رفتن مردم به خانۀ پیامبر و گوش دادن به

قرآن جلوگیری کنند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

گزینه 1 170

* ارشاد مردم توسط حضرت علی (ع)، با بیم دادن آنان بود از عاقبت کارهایشان (بیم = ترساندن = انذار)

* "... در آن ایام، در شهرها، چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست."

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 4 171

رسول خدا (ص) هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. (تلۀ تست) دقت کنید: محبوب ترین کار نزد خداوند سؤال واقع

شده نه بنا (محبوب ترین کار نزد خداوند انتظار فرج است)

خانواده ← مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خدا است.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 1 172

به سبب ویژگی های مشترک (فطرت)، خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان

قرار داده است، برساند. همان طور که گفته شد، این برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.

در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد. ایمان به درخواست های

دین الهی در حیطه اندیشه

- ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک (توحید)

- فرستادگان الهی و راهنمایان دین (نبوت)

- سرای آخرت و پاداش و حسابرسی عادالنه (معاد)

- عادالنه بودن نظام هستی (عدل)

و در عرصه عمل، از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تا:

- درخواست های دین الهی در حیطه عمل

- با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند.

- فضایل اخالقی مانند عفت، راست گویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی، مانند ظلم، نفاق، دروغ و ریا دوری کند.

- جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید.

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود؛ و آنچه را ما به تو وحى کردیم و به ابراهیم و موسى و

عیسى توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.

تالیفی عباس نادری

گزینه 3 173

حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است وگرنه رسول خدا (ص) نمی فرمود که هم باید به ایشان مراجعه کنند. عبارت: "فمن اراد

العلم فلیأتها من بابها، هر کس می خواهد به این علم برسد باید از در آن وارد شود." بیانگر این مفهوم است.

این مطلب که: "یگانه طریق مسدودشدن راه ضاللت، تمسک به دو ثقل بر جای مانده از پیامبر اکرم (ص) است." پیام حدیث

ثقلین است که با حدیث: "علی مع القرءان و القرءان مع علی" ارتباط معنایی دارد. زیرا یکی از مصادیق اهل بیت، حضرت علی (ع)

است که همراهی آن با قرآن ذکر شده است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 174

طبق فرمایش صورت سؤال حضرت علی (علیه الّسالم)، الزمۀ امید و انتظار، دعا برای ظهور آن حضرت و حضور در پیشگاه اوست.

کنکور سراسری هنر داخل 1391
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گزینه 3 175

* خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت.

* بر اساس آیۀ "خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد..."، دقت کنید که دستور "تفرقه نکردن در دین" برای پیامبراِن نوح،

ابراهیم، موسی و عیسی (علیهم السالم) به صورت سفارش و توصیه و به حضرت محمد (ص) به صورت وحی بوده است.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 4 176

پاسخ سؤال از توجه به دو آیۀ زیر به دست می آید:

ِذيَن آَمُنوا: آنان که ایمان آوردند "ِإنَّ الَّ

اِلَحاِت: و کارهای شایسته انجام دادند، َو َعِمُلوا الصَّ

ِة: اینان بهترین مخلوقات اند." ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّ

و

"َلَقد کاَن َلُکم فی َرسوِل اِهللا: قطعًا برای شما در رسول خدا

ُاسَوٌة َحَسَنٌة: سرمشق نیکویی است

ِلَمن کاَن َیرجو اَهللا: برای کسی که امید دارد به خداوند

َو الَیوَم اآلِخَر: و روز رستاخیز

َو َذَکَر اَهللا َکثیًرا: و خدا را بسیار یاد می کند."

والفضل احدزاده اب تالیفی محمدرضا فرهنگیان - 

گزینه 3 177

تعریف تقیه: ائمۀ اطهار علیهم السالم می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در

قالب "تقّیه" پیش ببرند؛ یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.

گاهی های سیاسی و اجتماعی" است. مردم مسئولیت هایی نسبت به رهبر دارند که یکی از آن ها "افزایش آ

برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا، اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم

به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را ببینیم. (نوعی از

تعریف تقیه) ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، می تواند یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکرد

ما باشد.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 178

در حدیث ثقلین آمده است که قرآن و عترت پیامبر از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یکی از مصادیق عترت حضرت علی (علیه الّسالم)

است. لذا حدیث گزینۀ (4) با این امر مطابقت دارد، چراکه می فرماید: علی با قرآن و قرآن با علی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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گزینه 2 179

قرآن کریم دربارۀ کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تالش می کند و درنتیجه، همان را به دست می آورد، اما عواقب

زیان بار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهد کرد (سنت امداد عام الهی) می فرماید: "کسانی که زندگی دنیا و تجّمالت آن

را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید؛ اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ

ندارند و هرچه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است."

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 180

با توجه به پیام آیۀ شریفۀ ﴿رسال مبشرین و منذرین لئّال یکون للناس علی اهللا حجة بعد الُرُسل...﴾  خدای متعال، رسوالن و پیام آوران

خویش را همراه با تبشیر و انذار به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند، به اثبات

رسد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 1 181

ازآنجاکه امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم به جز دریافت و ابالغ وحی را دارد باید صفات و ویژگی های خاصی داشته باشد تا

مردم در درستی راهنمایی ها و فرمان های او به  یقین و اطمینان برسند. از جملۀ  این ویژگی ها عصمت است و تشخیص عصمت

برای انسان ها ممکن نیست. بنابراین تنها کسی که می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند خدا است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 182

ابن ابی الحدید که از دانشمندان بزرگ اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که امروزه در چندین جلد، چاپ شده

است، در مقدمۀ کتاب خود می گوید: "به حق سخن علی را از سخن خالق (قرآن) فروتر و از سخن مخلوق (دیگر انسان ها) برتر

خوانده اند... ".

دقت شود که عبارت "تاکنون هیچ کدام از موعظه ها، تأثیر این خطبه را در جان من ایجاد نکرده است. "، سخن ابن ابی الحدید، در

شرح خطبۀ 221 نهج البالغه است، نه در مقدمۀ آن.

امیرالمؤمنین به دانش بی مانندی رسید که هرکس در هر موردی از ایشان سؤال می پرسید، ایشان بی درنگ و در کمال درستی

پاسخ می داد.

دقت شود که شخصیت شگفت انگیز امام علی (ع) نتیجۀ تربیت معمولی و معنوی پیامبر (ص) بود، نه صرفًا بهره مندی از دانش

ایشان!

تالیفی محمد رضایی بقا
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گزینه 2 183

* هستی بخش جهان مادی، آب است که آیۀ ﴿َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء ...﴾ به آن اشاره دارد.

* بعد تجزیه ناپذیر انسان، بعد روحانی است که بر اساس آیۀ زیر، عامل هستی بخش و حیات دهندۀ آن، استجابت از دعوت خدا و

رسول است.

ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا (شرط)... َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِ�ُكْم (مشروط)...﴾ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

تالیفی محمد علی عبادتی
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