
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

ِبعونی" فرجام شوم تبعیت از چیست و سرباززدن از فرمان "َاِن اعُبدونی" به چه می انجامد؟1 سرپیچی از عبارت شریفۀ "َفاتَّ

دشمن ترین دشمن که بازدارندۀ از عقل و وجدان است - از دست دادن شوق دیدار خداوند (1

عامل بیرونی که سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت بازدارد - از دست دادن شوق دیدار (2

خداوند

دشمن ترین دشمن که بازدارندۀ از عقل و وجدان است - حرمت خداوند را شکستن (3

عامل بیرونی که سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت بازدارد - حرمت خداوند را شکستن (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

واکنش آنان که خدا را بر یک جانب و کناره ای می پرستند در مقابل خیر و فتنه چیست؟2

ِة﴾ - ﴿َجَعلوا ِللِه ُشَرکاء﴾ ﴿ُتلقوَن الیِهم ِبالَمِودَّ (2 ﴿ِاطَمَانَّ ِبه﴾ - ﴿َجَعلوا ِللِه ُشَرکاء﴾ (1

﴿ِاطَمَانَّ ِبه﴾ - ﴿ِانَقَلَب َعلی َوجِهه﴾ (4 ِة﴾ - ﴿ِانَقَلَب َعلی َوجِهه﴾ ﴿ُتلقوَن الیِهم ِبالَمِودَّ (3

والفضل احدزاده اب تالیفی 

زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود و ساختن بنای زندگی بر لبۀ پرتگاه در حال سقوط چه فرجام شومی را به دنبال3

دارد؟

تکيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او - فرورفتن در آتش دوزخ (1

تقوای الهی و خشنودی خدا - فرورفتن در آتش دوزخ (2

تقوای الهی و خشنودی خدا - تزلزل بنیان خانواده (3

تکيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او - تزلزل بنیان خانواده (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

با امعان نظر به آیه شریفه ﴿الم اعهد الی کم یا بنی آدم ان التعبدو الّشیطان اّنه لکم عدوٌّ مبین و َاِن اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾4

کدام یک مستفاد می گردد؟

الف) اولین گام در اثبات دوستی خالصانه با خداوند متعال حسن فعلی است که دنبالۀ حسن فاعلی است.

ب) خداپرستی و عدم اطاعت از شیطان رجیم یک پیمان الهی است و همه باید همگی آن را انجام دهند.

ج) انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس است و همواره می تواند بهترین راه مستقیم را بیابد.

د) خداوند پس از دستور به نفی اطاعت از شیطان و بیان علت آن، به تحقق اخالص در بندگی که همان صراط مستقیم است.

ب و د (2 الف و ج (1

الف و ب (4 ج و د (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

MrKonkoriجمعبندی دینی دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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در سّنت امداد خاص، توفیق به چه معنا است و کدام عبارت قرآنی بیانگر جلوۀ این توفیق است؟5

آسان نمودن - ﴿اّلذین جاهدوا فینا﴾ (2 آسان نمودن - ﴿لنهدیّنهم سبلنا﴾ (1

نصرت و یاری - ﴿اّلذین جاهدوا فینا﴾ (4 نصرت و یاری - ﴿لنهدیّنهم سبلنا﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

کدام عبارات شریفه قرآنی به ترتیب بیانگر مقام و وصف حضرت یوسف (ع) و عّلت رهایی ایشان از دام وسوسه های شیطان است؟6

﴿اّنه ِمن عبادنا المخَلصین﴾ - ﴿و لقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ (1

﴿اّنه ِمن عبادنا المخَلصین﴾ - ﴿قال رّب السجن احّب الّی مّما یدعوننی الیه و اّال تصرف عّنی کیدهّن...﴾ (2

﴿کذلک نجزی المحسنین﴾ - ﴿قال رّب السجن احّب الّی مّما یدعوننی الیه و اّال تصرف عّنی کیدهّن...﴾ (3

﴿کذلک نجزی المحسنین﴾ - ﴿و لقد راودته عن نفسه فاستعصم...﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

افتتاح حساب جداگانۀ  مستقل برای عوامل تأثیرگذار در شفابخشی و گره گشایی و جز آن، به معنای انحراف از توحید در ............7

است که دقت در پیام آیۀ  شریفۀ  به ثبات قدم موّحد نیکو اعتقاد می انجامد؟ (با تغ�ر)

والیت - ﴿ما لهم من دونه من ولّی و الیشرک فی حکمه أحدًا﴾ (1

ا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء﴾  والیت - ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب� (2

ا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء﴾  ربوبّیت - ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب� (3

ربوبّیت - ﴿ما لهم من دونه من ولّی و الیشرک فی حکمه احدًا﴾ (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

کید قرار گرفته است و حال گروهی که از روی تزویر در شرایط8 الزمه بندگی خدا و توحید عملی در کدام یک از آیات زیر مورد تأ

فراخی نعمت خداوند را عبادت می کنند و در گرفتاری ها رویگردان از خداوند و تبعیت از دستورات الهی می شوند در قرآن چگونه

توصیف شده است؟

ُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ - ﴿اْطَمَأنَّ ِبِه ... اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه﴾ ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (1

ْمِر ِمْنُكْم﴾ - ﴿اْطَمَأنَّ ِبِه ... اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه﴾ ُسوَل َو ُأوِلي اْألَ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ (2

َة﴾ ْنَيا َواْآلِخَر ُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ - ﴿َأَصاَبُه َخْيٌر ... َخِسَر الدُّ ي َوَربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (3

َة﴾  ْنَيا َواْآلِخَر ْمِر ِمْنُكْم﴾ - ﴿َأَصاَبُه َخْيٌر ... َخِسَر الدُّ ُسوَل َوُأوِلي اْألَ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ (4

تالیفی منوچهر ستینه
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چه چیزی انسانی را که ندا سر می دهد "دوست نزدیک تر از من به من است                    وین عجب تر که من از وی دورم" گرفتار9

کرده است و چنین کسی از فهم کدام عبارت شریفه درمانده است و عمل به کدام عبارت شریفه، کاهنده این خصلت ناشایست در

او است؟

نفس اّماره - ﴿اهللا نور الّسماوات و األرض﴾ - "الّلهّم ال تکلنی إلی نفسی..." (1

غفلت - ﴿ما رأیت شیئًا اّال و رأیت اهللا قبله و بعده و معه﴾ - ﴿و ال اقسم بالّنفس الّلّوامة﴾ (2

غفلت - ﴿اهللا نور الّسماوات و األرض﴾ - "الّلهّم ال تکلنی إلی نفسی..." (3

نفس اّماره - ﴿ما رأیت شیئًا اّال و رأیت اهللا قبله و بعده و معه﴾ - ﴿و ال اقسم بالّنفس الّلّوامة﴾ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

مفاهیم "پذیرش عبادت اندک"، "هدایت انسان تالشگر" و "مشمول انسان های مؤمن و کافر" مؤید کدام یک از سنت های الهی10

است؟

توفیق الهی - امداد خاص - امتحان و ابتالء (1

توفیق الهی - تأثیر اعمال انسان در زندگی - امداد عام الهی (2

سبقت رحمت بر غضب - امداد خاص - امتحان و ابتالء (3

سبقت رحمت بر غضب - تأثیر اعمال انسان در زندگی - امداد عام الهی (4

تالیفی حسین باغانی

کدام عامل، موجب یکپارچگی اروپا شد و کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟11

پذیرش عقاید رهبران کلیسا و رعایت آداب ورسوم تبلیغ شده - اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی (1

پذیرش عقاید رهبران کلیسا و رعایت آداب ورسوم تبلیغ شده - مخالفت با نظریات دینی و مذهبی (2

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به یک دین الهی - مخالفت با نظریات دینی و مذهبی (3

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به یک دین الهی - اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

اگر بگو�م: (رابطۀ خدا و دیگر موجودات، مانند رابطۀ جریان برق با مولد آن است)، از این تشبیه به ............ پی می بریم که به12

ترتیب ............ و ............ مفهوم می گردد.

نیاز پدیده ها به پدیدآورنده در ایجاد و بقا - غنی - فقیر (1

خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها - فقیر - غنی (2

وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا - غنی - فقیر (3

نیازمندی ذاتی پدیده ها و بی نیازی ذاتی پدیدآورنده - فقیر - غنی (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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فروریختن دیوار کج، یک ............ الهی است. این ............ متناسب با ............ آن دیوار، یعنی کجی آن است و حضرت علی13

(علیه الّسالم) در پاسخ آن فرد فرمودند: (از ............. الهی به ............ الهی پناه می برم).

تقدیر - تقدیر - قضای - قضای - قدر (1

قانون و قضای - قضا - تقدیر خاص - قضای - قدر (2

قانون و قضای - قضا - تقدیر خاص - تقدیر - قضای (3

تقدیر - تقدیر - قضای - تقدیر - قضای (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

جاری شدن چشمه های حکمت و معرفت از قلب و زبان از دیدگاه پیامبر (ص) نتیجه چیست و نمونه ای از آن در کدام آیه نمودار14

است؟

انجام خالصانه کارها به مدت چهل روز - ﴿َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (1

دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (2

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿َأْن َتُقوُموا ِللَّ (3

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ انجام خالصانه کارها به مدت چهل روز - ﴿َأْن َتُقوُموا ِللَّ (4

تالیفی حسین باغانی

برترین عبادت کدام است و ثمرۀ آن چگونه ظاهر می گردد؟15

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - نیازمندی به خدا (1

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - شکوفایی استعدادها (2

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - نیازمندی به خدا (3

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - شکوفایی استعدادها (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

اگر بگو�م "عمل انسان زمینه ساز اهلیت او برای تأثیرپذیری از هدایت تشریعی است" پیام کدام آیه را انیس جان خودکرده ایم؟16

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال﴾ َنا ِإنَّ ﴿َوَال َتْقَرُبوا الزِّ (1

اَها﴾ ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ (2

ْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما﴾ اِس َوِإْثُمُهَما َأ ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ (3

َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَوان َخْيٌر﴾ ﴿َأَفَمْن َأسَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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اینکه خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی انسان  ها معرفی می  کند به چه معنا است و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟17

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر (ص) واگذار کرده است - ﴿... ُقْل َأ َفاتَّ (1

ْنُفِسِهْم َنْفعًا َو َال َضّرًا﴾ َال َیْمِلُکوَن ِألَ

چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر (ص) واگذار کرده است - ﴿... َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلیٍّ َو (2

َال ُیْشِرُک ِفي ُحْکِمِه َأَحدًا﴾

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء َال خداوند پیامبر (ص) را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان  هایش قرار داده است - ﴿... ُقْل َأ َفاتَّ (3

ْنُفِسِهْم َنْفعًا َو َال َضّرًا﴾ َیْمِلُکوَن ِألَ

خداوند پیامبر (ص) را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان  هایش قرار داده است - ﴿... َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلیٍّ َو َال ُیْشِرُک (4

ِفي ُحْکِمِه َأَحدًا﴾

کنکور سراسری هنر داخل 1399

ا َكُفوًرا﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟18 ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ از آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ

فلسفۀ نبوت، نشان دادن راه به انسان است و شکرگزاری یا کفران به وسیلۀ قدرت اختیار انسان صورت می گیرد. (1

هدایت انسان ها به وسیلۀ خداوند و از طریق پیامبران صورت می گیرد و نداشتن اختیار برای انسان امری عادی است. (2

فلسفۀ نبّوت، نشان دادن راه به انسان است و خداوند به وسیلۀ پیامبران راه شکرگزاری را تب�ن می کند. (3

هدایت انسان ها به وسیلۀ پیامبران صورت می گیرد و آن ها راه شکرگزاری و کفران را به انسان نشان می دهند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

آنگاه که امیر دل ها علی (علیه السالم) می فرمایند "ما َرَايُت َشيًئا اّال َو َرَايُت اَهللا َقبَله َو َبعَده َو َمَعه" به چه معرفتی رسیده اند و وصول19

به این معرفت و چشیدن آن چگونه میسر می شود؟

معرفتی فطری الحصول - اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم. (1

معرفتی فطری الحصول - سعی کنیم پرده از راِز ذات امور نامحدود برداریم. (2

معرفتی عمیق و واال - اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم. (3

معرفتی عمیق و واال - سعی کنیم پرده از راِز ذات امور نامحدود برداریم. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

وفور نعمت در چه صورتی نشانۀ سّنت استدراج است و کدام آیۀ شریفه زمینه ساز تحقق این سّنت برای مصادیق آن است؟20

در هر شرایطی نشانه استدراج است. - ﴿و اّلذین کّذبوا بایاتنا سنستدرجهم...﴾ (1

در هر شرایطی نشانه استدراج است. - ﴿و الیحسبن اّلذین کفروا اّنما نملی لهم خیٌر النفسهم...﴾ (2

در صورت غرق در نعمات و بی اعتقادی به خدا - ﴿و الیحسبن اّلذین کفروا اّنما نملی لهم خیٌر النفسهم...﴾ (3

در صورت غرق در نعمات و بی اعتقادی به خدا - ﴿و اّلذین کّذبوا بایاتنا سنستدرجهم...﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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آنان که هوای نفس خود را معبود خویش گرفته اند به کدامین فرجام شوم دچار می شوند و خداوند به پیامبرش دربارۀ  ایشان چه21

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 

"از اویی جهان هستی" و "از آِن اویی جهان هستی" به ترتیب نمایشگر کدام مرتبه از مراتب توحیدی است و آیۀ مرتبط با دّومین22

مورد کدام است؟

مالکیت - خالقیت - ﴿قل اهللا خالق کّل شیء...﴾ (1

مالکیت - خالقیت - ﴿قل الّلهم مالک الملک تؤتی الملک...﴾ (2

خالقیت - مالکیت - قل الّلهم مالک الملک تؤتی الملک...﴾ (3

خالقیت - مالکیت - ﴿قل اهللا خالق کّل شیء...﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

با فهم کدام آیۀ شریفه، درمی  یابیم که تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می  برد؟23

ُنوَب َجِميًعا...﴾ ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ (1

َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر...﴾ َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ ﴿َأَفَمْن َأسَّ (2

﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن...﴾ (3

ْرِض...﴾ َماِء َو اْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَری آَمُنوا َو اتَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

عقیده کدام یک از افراد ذیل می تواند بیانگر "شرک در ربوبیت" باشد؟24

کسی که از پزشک درخواست درمان و بهبودی بیماری اش را بکند. (1

کسی که از روح مطهر پیامبر (ص) درخواست شفابخشی و اجابت دعا کند. (2

کسی که در کنار ربوبیت الهی برای خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند. (3

کسی که معتقد باشد که ربوبیت خودش در طول ربوبّیت حق تعالی است. (4

تالیفی حسین باغانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ باتوجه به آیات و روایات به کدام دلیل است؟25 پذیرفتن اینکه ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ

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

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

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

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

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

تدبیر جهان و توان دخل و تصرف در جمیع مخلوقات از نتایج کدام آیات می باشند؟26

﴿قل اغیر اهللا ابغی ربًا﴾ - ﴿و ال یشرک فی حکمِه احدًا﴾ (1

﴿وهللا ما فی السماوات و ما فی االرض﴾ - ﴿اهللا خالق کل شیء﴾ (2

﴿و ال یشرک فی حکمِه احدًا﴾ - ﴿و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض﴾ (3

﴿اهللا خالق کل شیء﴾ - ﴿و هللا ما فی السماوات و االرض﴾ (4

تالیفی خیرهللا اسماعیلی

باتوجه به دیدگاه پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم، انسان ها چگونه به عامل بازدارندۀ از لغزش ها و تباهی ها دست می یابند و27

برای از دست ندادن زندگی پاک و بانشاط دنيا و حيات سرشار از شادکامی آخرت باید چه کرد؟

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - بهره مندی از کمک های الهی (1

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - پیشروی در اخالص (2

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - پیشروی در اخالص (3

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - بهره مندی از کمک های الهی (4

تالیفی محمدرضا فرهنگیان

اگر بخواهیم استدالل نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش را در قالب یک بیت بیان کنیم، کدام گزینه یاریگر ما خواهد بود؟28

ما چو نا�م و نوا در ما ز توست  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست (1

ما همه شیران ولی شیر َعَلم  حمله مان از باد باشد دم به دم (2

ما عدم ها�م و هستی های ما  تو وجود مطلقی، فانی نما (3

دلی کز معرفت نور و صفا دید  به هر چیزی که دید اول خدا دید (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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از منظر پیامبر خوبی ها صلی اهللا علیه و آله و سلم، انسان چگونه به عامل بازدارندۀ از لغزش ها و تباهی ها دست می یابد و برای از29

دست ندادن زندگی پاک و بانشاط دنيا و حيات سرشار از شادکامی آخرت باید چه کرد؟

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - بهره مندی از کمک های الهی (1

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - پیش روی در اخالص (2

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - پیش روی در اخالص (3

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - بهره مندی از کمک های الهی (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

َمُد﴾ را بیان نموده است؟30 کدام مورد، مفهوم عبارِت شریف ﴿اُهللا الصَّ

﴿ُقْل َأ َغْیَر اِهللا َأْبِغي َرّبًا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْيٍء﴾ (1

ُهمَّ َماِلَک اْلُمْلِک ُتْؤِتي اْلُمْلَک َمْن َتَشاُء﴾ ﴿ُقِل اللَّ (2

ُکْم َفاْعُبُدوُه هَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم﴾ ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (3

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾ َماَواِت َو اْألَ ﴿َیْسَأُلُه َمْن ِفي السَّ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

دلیل اینکه خداوند انسان گناهکاری که از گناهش محزون شده و توبه می کند؛ مورد مغفرت قرار می دهد چیست و مؤید چه31

مفهومی است؟

زیرا می بیند چنین فردی در عین افتادن در دام گناه، قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود. - شرط کافی (1

توبه پشیمانی است.

زیرا تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنای دورشدن از خداوند نیست بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند (2

می شود. - شرط کافی توبه گفتن ذکر استغفار است.

زیرا می بیند چنین فردی در عین افتادن در دام گناه، قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود. - شرط کافی (3

توبه گفتن ذکر استغفار است.

زیرا تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنای دورشدن از خداوند نیست بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند (4

می شود. - شرط کافی توبه پشیمانی است.

تالیفی عباس نادری

بر اساس آیات 15 و 16 سوره هود "هرکس زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهد، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان32

می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید..." در آخرت چه عاقبتی خواهند داشت؟

آنان را با خیر و شر بیازما�م و به سوی ما بازگردانده می شوند درحالی که گرفتارند. (1

به آنان مهلت می دهیم تا گناهانشان فزونی یابد و برای آنان غذایی خوارکننده است. (2

به تدریج گرفتار عذابشان می کنیم از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت می دهیم. (3

در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده اند بر باد رفته و کار و کردارشان باطل است. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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آیۀ شریفۀ ﴿ذلک بما قّدمت ایدیکم و َاّن اهللا لیس بظّالم للعبید﴾ مستنِبط کدام پیام است؟33

علّیت ظالم نبودن خدا به بندگان و معلولّیت اختیاری بودن اعمال انسان (1

علّیت اختیاری بودن اعمال انسان و معلولّیت ظالم نبودن خدا به بندگان (2

آثار ماتقّدم اعمال مبنای عدم تظّلم انسان ها در قیامت به دیگران است (3

آثار ماتأّخر اعمال درنتیجه ظلم عّده ای بر عّده ای دیگر است و خداوند نسبت به هیچ بنده ای ظالم نیست (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

از آیۀ ﴿یا اّیَها الّناُس َانُتُم الُفَقراُء ِاَلی اِهللا...﴾ کدام مفهوم دریافت می گردد؟34

آنجایی که مخلوقات درهرحال به ستایش خداوند مشغول هستند لذا خداوند غنای خود را در راه رفع نیاز و نفع آن ها به کار (1

می برد.

ازآنجاکه خداوند غنای خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می برد لذا موردستایش است. (2

آنان که به ستایش خالق می پردازند به بی نیازی مطلق می رسند. (3

آنان که رنگ الهی می گیرند مانند او بی نیاز مطلق خواهند بود. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

ازجمله پاداش های وصف ناشدنی اخالص در وجود انسان با اخالص کدام است و رسیدن پیشوایان دین به این مقام مرهون تأسی35

به کدام کریمۀ قرآنی است؟

دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿َان اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾ (1

دیدار خداوند و تقرب به وی - ﴿َان اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾ (2

دیدار خداوند و تقرب به وی - ﴿قل اّنما اعظکم بواحدة﴾ (3

دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿قل اّنما اعظکم بواحدة﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

حضرت علی (ع) عزت را چه چیزی می  داند و چه توفیقی را از خداوند طلب می  کند؟36

نفی بندگی غیرخدا - آن  گونه باشد که خودش دوست داشته باشد. (1

بندگی خداوند - آن  گونه باشد که خودش دوست داشته باشد. (2

بندگی خداوند - آن  گونه باشد که خداوند دوست دارد. (3

نفی بندگی غیرخدا - آن  گونه باشد که خداوند دوست دارد. (4

تالیفی احسان هندی
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جوشش آب در درجۀ مشّخص و برخورداری انسان از اختیار، به ترتیب از مصادیق ............ و ............ الهی است که امر دّوم،37

برخاسته از علل ............ است.

تقدیر - قضا - طولی (2 تقدیر - تقدیر - طولی (1

قضا - قضا - عرضی (4 قضا - تقدیر - عرضی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

ُروَن اْلُقْرآَن...﴾ به ترتیب یادآور کدام یک از راه های تقویت38 َ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

قرآن کریم در آیۀ شریفۀ ﴿یسئلونک عن الخمر و المیسر...﴾ ماهیت و زشتی شراب و قمار را چگونه بیان کرده است؟39

﴿و لهم عذاب ُمهین﴾ (2 ﴿فانهار به فی نار جهّنم﴾ (1

﴿فیهما اثٌم کبیٌر﴾ (4 ﴿لیزدادو اثمًا﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

استعانت از خداوند مقدمۀ سرسپردگی انسان در برابر کدام فرمان الهی را در او تقویت می کند و دستور داده شده در کدام آیه تأثیر40

خاصی در تقویت اخالص دارد؟ 

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

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

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

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

والفضل احدزاده اب تالیفی 

محدود و ناقص بودن که لوازم ............. است، زمانی این استدالل باطل می گردد که ............41

تصور چندین خالق برای جهان ـ خدایان مذکور فاقد كماالت مشابه باشد. (1

تصور چندین خالق برای جهان - خدایان مذکور واجد کماالت مشابه باشد. (2

اداره چند خالق برای جهان است - خدایان مذکور فاقد كماالت مشابه باشد. (3

اداره چند خالق برای جهان است - خدایان مذکور واجد كماالت مشابه باشد. (4

تالیفی وحیده کاغذی
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باتوجه به آیۀ شریفۀ "... و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما42

بد است..." چه چیز را درمی یابیم و منشأ آن چیست؟

گاهی انسان از هیچ چیز ممکن است ما انسان ها علت برخی از احکام را درک نکنیم - عدم آ (1

گاهی خداوند بر همه چیز ممکن است ما انسان ها علت برخی از احکام را درک نکنیم - آ (2

گاهی خداوند بر همه چیز هریک از احکام و دستورات خداوند دارای علت خاصی است - آ (3

گاهی انسان از هیچ چیز هریک از احکام و دستورات خداوند دارای علت خاصی است - عدم آ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

ُق ُكلِّ َشْيٍء"  و این استناد چه فرمان دیگری به43 با استناد به کدام عبارت قرآنی، خداوند به پیامبرش فرمان می دهد که " ُقِل اُهللا َخاِل

دنبال دارد؟

اُهللا نوُر الّسماوات َو اَالرض - ُقْل ُهَو اُهللا َأَحٌد  (1

و هو الواحد القهار - ُقْل ُهَو اُهللا َأَحٌد  (2

و هو الواحد القهار - قل من رب السموات و االرض (3

اُهللا نوُر الّسماوات َو اَالرض - قل من رب السموات و االرض (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گویاشدن به این عبارت قرآنی که "َیسَاُلُه َمن ِفی الَسماواِت و اَالرض" برخاسته از فهم کدام عبارت قرآنی است؟44

"الُتدِرُکُه اَالبصاُر" (2 "َاال ِبِذکِر اِهللا َتطَمئنُّ الُقلوب" (1

"یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا" (4 "َو اُهللا ُهَو الَغِنیُّ الَحمید" (3

والفضل احدزاده اب تالیفی 

" را در کدام45 خاستگاه این درخواست پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم از خداوند که "َاللُهَم الَتِکلنی ِالی َنفسی َطرَفَة َعیٍن َاَبدًا

عبارت می توان یافت و توحید مستنبط از این کالم نورانی ریشه در توحید مطروحه در کدام آیه دارد؟

ُكم﴾ ي َو َربُّ اُس َأنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اِهللا﴾ - ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ َها النَّ ﴿َيا َأيُّ (1

اُس َأنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اِهللا﴾ - ﴿َو َأِن اْعُبدوني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ َها النَّ ﴿َيا َأيُّ (2

ْيَطاَن﴾ - ﴿َو َأِن اْعُبدوني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َالَتْعُبُدوا الشَّ (3

ُكم﴾ ي َو َربُّ ْيَطاَن﴾ - ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َالَتْعُبُدوا الشَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

شستشوی قلب از گناه و خروج گناهان از قلب چه نام دارد و حدیث نبوی دراین باره کدام است؟46

تخلیه - التائب من الذنب کمن ال ذنب له (2 توبه - التوبة تطهر القلوب و تغسل الذنوب (1

پیرایش - التوبة تطهر القلوب و تغسل الذنوب (4 توبه - التائب من الذنب کمن ال ذنب له (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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تعبیر قرآنی ﴿خسر الّدنیا و اآلخرة﴾ نصیب چه افرادی خواهد شد؟47

﴿ما لهم من دونه من ولٍی﴾ (2 ﴿و من الّناس من یعبد اهللا علی حرٍف﴾ (1

﴿ام جعلوا هللا شرکاء خلقوا کخلقه﴾ (4 ﴿قل اغیر اهللا ابغی رّبًا﴾ (3

تالیفی احسان هندی

بنا بر فرمایش حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السالم، تمام اخالص در چیست و این امر به کدام موضوع مطروحۀ پیرامون اخالص48

اشاره دارد؟

اجتناب از گناهان و معاصی - ثمرات درخت اخالص (1

التزام به انجام واجبات و اوامر الهی - ثمرات درخت اخالص (2

التزام به انجام واجبات و اوامر الهی - لوازم رسیدن به اخالص (3

اجتناب از گناهان و معاصی - لوازم رسیدن به اخالص (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

تنها موعظۀ پیامبر (ص) به مردم و عهد فطری خداوند با انسان به ترتیب مفهوم کدام عبارات قرآنی است؟49

َان تقوموا هللا - َان التعبدوا الشیطان (2 قل اّنما اعظکم بواحدة - الم اعهد الیکم یا بنی آدم (1

َان تقوموا هللا - قل اّنما اعظکم بواحدة (4 َان التعبدوا الشیطان - الم اعهد الیکم یا بنی آدم (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

هریک از موارد "کمیت و کیفیت عمل"، "مکان و زمان عمل" و "معرفت درست" مربوط به کدام ُحسن در عمل می باشند؟ 50

فعلی - فاعلی - فعلی (2 فاعلی - فعلی - فاعلی (1

فعلی - فعلی - فاعلی (4 فاعلی - فاعلی - فعلی (3

تالیفی حسین باغانی

هویت و شخصیت انسان ها با رویارویی کدام سّنت از سنن الهی ساخته می شود و دودسته شدن مردم در برابر دعوت انبیاء51

زمینه ساز کدام سّنت الهی و آیۀ دّومین سّنت مطروحه کدام است؟

ابتالء - امداد عام - ﴿کّالً نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء رّبک...﴾ (1

ابتالء - امداد عام - ﴿و الّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا...﴾ (2

امداد عام - ابتالء - ﴿َاحسب الّناس َان یترکوا أن یقولوا آمّنا...﴾ (3

ابتالء - امداد عام - ﴿َاحسب الّناس أن یترکوا أن یقولوا آمّنا ...﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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عام ترین و فراگیرترین قانون الهی در مواجهه با اعمال و حضور در اجتماع چگونه به منصۀ ظهور می رسد؟52

ازطریق داشتن حسن ظن و یا سوءظن نسبت به همه چیز - ازطریق رعایت حقوق دیگران (1

ازطریق داشتن حسن ظن و یا سوءظن نسبت به همه چیز - ازطریق قضاوت در خصوص دیگران (2

ازطریق توجه به رعایت حریم واجبات و محرمات - ازطریق رعایت حقوق دیگران (3

ازطریق توجه به رعایت حریم واجبات و محرمات - ازطریق قضاوت در خصوص دیگران (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

تحّرک و عمل انسان معلول چیست و اینکه "اگر دیوار ویژگی دیگری داشته باشد، قضای دیگری را به دنبال خواهد آورد"53

تب�ن کننده کدام حقیقت است؟

اعتقاد به قضا و قدر الهی - تقدم قضا بر قدر الهی (1

معرفت به قدرت پرواز انسان - تقدم قضا بر قدر الهی (2

معرفت به قدرت پرواز انسان - تناسب قضا و قدر الهی (3

اعتقاد به قضا و قدر الهی - تناسب قضا و قدر الهی (4

تالیفی حسین باغانی

اوج بیان فقر ذاتی رسول خدا (ص) در کدام عبارت نهفته است و علت آن کدام است؟54

گاهی دائمی از رحمت و لطف ویژه الهی و عنایات پیوسته خداوند " - آ "ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا (1

گاهی دائمی از رحمت و لطف ویژه الهی و عنایات پیوسته خداوند "ادمان التفکر فی اهللا و قدرته" - آ (2

"ادمان التفکر فی اهللا و قدرته" - درک حضور خداوند بر اساس فطرت خداآشنا و پشتیبانی خداوند (3

" - درک حضور خداوند بر اساس فطرت خداآشنا و پشتیبانی خداوند "ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

کید قرار55 انجام معجزۀ زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی (ع) بیانگر کدام مرتبه توحیدی است و چه امری را مورد تأ

می دهد؟

توحید عملی و بندگی خدا - در رابطه طولی با قضای الهی (1

توحید عملی و بندگی خدا - در رابطه عرضی با ربوبیت الهی (2

توحید در والیت - در رابطه طولی با اراده خداوند (3

توحید در والیت- در رابطه عرضی با تدبیر و ربوبیت الهی (4

تالیفی منوچهر ستینه
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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؟56

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 

زمینۀ نوشیدن ارادی آب چگونه پدید می آید و پندار نادرست بعضی انسان ها دربارۀ قضا و قدر الهى چیست؟57

با پذیرش قضا و قدر الهى -  قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار نیست.  (1

با پذیرش قضا و قدر الهى - قضا و قدر الهى با اختیار انسان سازگار نیست. (2

باور به اختیار انسان - قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار نیست. (3

باور به اختیار انسان - قضا و قدر الهى با اختیار انسان سازگار است. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

در جست وجوی تأ�د وحدانّیت خداوند در تدبیر امور هستی و آغاز نمودن آن، به ترتیب از کدام آیات نورانی می توان بهره58

جست؟

ماواِت َو اَالرِض﴾ - ﴿َلم َیِلد َو َلم یوَلد﴾ ﴿ُقل َمن َربُّ السَّ (1

﴿ُقل َاَغیَر اِهللا َابغی َرّبًا﴾ - ﴿َو َلم َیُکن َلُه ُکُفًوا َاَحٌد﴾ (2

﴿َو ال ُیشِرُک فی ُحکِمِه َاَحًدا﴾ - ﴿َام َجَعلوا ِلّلِه ُشَرکاَء َخَلقوا﴾ (3

ماواِت َو اَالرِض﴾ ﴿ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ - ﴿اُهللا نوُر السَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

باتوجه به آیات سورۀ یوسف (ع)، آلودگی به گناه، نشانۀ چیست و چه کسانی از وسوسه های شیطان در امان می مانند؟59

غرور - ُمْخَلصین (2 جهالت - ُمْخِلصین (1

غرور - ُمْخِلصین (4 جهالت - ُمْخَلصین (3

تالیفی محمد علی عبادتی
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ٌة..." با کدام گزینه60 ُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلَّ ِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة َوَال َيْرَه جاری شدن سنت بیان شده در عبارت شریفۀ "ِللَّ

همخوانی دارد؟

حتی آنجا که خداوند بر کسی سخت می گیرد، بازهم از دریچه لطف و رحمت است. (1

خداوند، انسان تالشگر و مجاهد را حمایت می کند، دست او را می گیرد و با پشتیبانى خود به پیش می برد. (2

کسى که راه حق را برمی گزیند لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پیماید. (3

آینده زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته او، اعم از رفتارهای (4

خوب و بد است.

تالیفی عباس نادری

موارد کدام گزینه به ترتیب مرتبط با "دستیابی به درجاتی از حکمت" و "نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان" از میوه های61

درخت اخالص است؟

کاهش غفلت از خداوند - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخَلصین (1

تشخیص راه حق از باطل - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخَلصین (2

تشخیص راه حق از باطل - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخِلصین (3

کاهش غفلت از خداوند - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخِلصین (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

عبارات قرآنی مطروحه در کدام گزینه ما را به ترتیب به سّنت های امالء یا امهال و استدراج رهنمون می گردند؟62

﴿ُاملی لهم﴾ - ﴿ُنمّد هؤالء﴾ (2 ﴿ُاملی لهم﴾ - ﴿ُنملی لهم﴾ (1

﴿ُنملی لهم﴾ - ﴿ُنمّد هؤالء﴾ (4 ﴿ُنملی لهم﴾ - ﴿ُاملی لهم﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

کید دارد و کدام بیت را می توان63 کدام یک از ابیات زیر بر موضوع زندگی توحیدی و سبک زندگی توحیدی یک انسان موحد تأ

مصداق آیه شریفۀ ﴿و لم یکن له کفوا احد﴾ گرفت؟

بر آستان جانان گر َسر توان نهادند          گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد - ِسر ارادت ما و آستان حضرت دوست          که (1

هرچه بر َسر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگرچه از َمه و مهر          نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست - پاسبان حرم دل شده ام شب (2

همه شب          تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب          تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم - ِسر ارادت ما و آستان حضرت (3

دوست          که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست

بر آستان جانان گر سر توان نهادم          گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد - نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و (4

مهر         نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

تالیفی منوچهر ستینه
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امام موسی کاظم علیه السالم بندگی کردن را منوط به چه چیزی می دانند و فقدان آن منجر به چه خواهد شد؟64

شوق دیدار خدا را داشتن - حرمت شکنی (1

شوق دیدار خدا را داشتن - توبه شکستن های متعدد (2

بنده بودن - حرمت شکنی (3

بنده بودن - توبه شکستن های متعدد (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

اِلِميَن﴾ متقابلی معرفی کنیم کدام آیه یاریگر ما در این خصوص خواهد بود؟65 اگر بخواهیم برای عبارت شریفۀ ﴿َواُهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

َقْوا﴾ ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ (2 ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه﴾ ا الَّ ﴿َفَأمَّ (1

َئِة﴾ يِّ ﴿َمْن َجاَء ِبالسَّ (4 ﴿َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (3

والفضل احدزاده اب تالیفی 

تسویف به چه معنا است و جلب رحمت و محبوبیت خدا توسط توبه مفهوم کدام آیه است؟66

به تأخیر انداختن توبه - ﴿قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم...﴾ (1

تعجیل در توبه - ﴿قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم...﴾ (2

به تأخیر انداختن توبه - ﴿اّن اهللا یحّب التّوابین و یحّب المتطّهرین﴾ (3

تعجیل در توبه - ﴿اّن اهللا یحّب التّوابین و یحّب المتطّهرین﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

در آیات قرآن کریم پاداش ایمان به خدا و تمّسک به او چگونه توصیف شده است؟67

ِحیُم﴾ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َجِمیعًا ِإنَّ ﴿ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ (1

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُکوَن ِبي َشْیئًا﴾ َلنَّ ﴿َلُیَبدِّ (2

﴿َفَسُیْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َو َفْضٍل َو َیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَراطًا ُمْسَتِقیمًا﴾ (3

ِذي اْرَتَضی َلُهْم﴾ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفي اْألَ ﴿َلَیْسَتْخِلَفنَّ (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 
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مصداق حدیث شریف "برترین جهاد" در کدام آیه شریفه متجلی است:68

﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان﴾ (1

﴿یا ایها الذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول﴾ (2

﴿من آمن باهللا و الیوم االخره و عمل صالحًا﴾ (3

﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکونوا الیها﴾ (4

تالیفی خیرهللا اسماعیلی

خداوند در سوره مبارکه یوسف (ع)، وصول به کدام مقام را برای این پیامبر خود توصیف کرده است و ایشان آنگاه که در دو راهی69

شهوت و حبس قرار گرفت، کدام را برگزید؟ 

ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ مقام ُمْخَلصین - السِّ (2 ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه مقام ُمْخَلصین - ِممَّ (1

ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه مقام ُمخِلصین - ِممَّ (4 ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ مقام ُمْخِلصین - السِّ (3

تالیفی حسین باغانی

آنجا که ارادۀ خداوند بر انجام کاری قرار گرفته باشد کدام مصداق متبلور شده است؟         70

﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾ (2 ُكْم﴾ ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ (1

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ (4 ا َكُفوًرا﴾ ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ﴿ِإنَّ (3

تالیفی حسین باغانی

مقاومت در برابر دام های شیطان نیازمند چیست و گرفتاری در آن ها انسان را به چه سرنوشت شومی دچار می کند؟71

روی آوردن به خدا و پذیرش خالصانۀ فرمان های او - فقدان حسن فاعلی در کارها علی رغم بهره مندی از حسن فعلی (1

روی آوردن به خدا و پذیرش خالصانۀ فرمان های او - از دست دادن زندگی پاک و بانشاط دنیا و حيات سرشار از شادکامی (2

آخرت

افزایش معرفت نسبت به خداوند - از دست دادن زندگی پاک و بانشاط دنیا و حيات سرشار از شادکامی آخرت (3

افزایش معرفت نسبت به خداوند - فقدان حسن فاعلی در کارها علی رغم بهره مندی از حسن فعلی (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

کدام عبارت، به رمز سعادت، اشاره نموده است و این کار چگونه تداوم می یابد؟72

﴿َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه﴾ - عمل به دستورات الهی (2 اَها﴾ - توبه و پشیمانی از گناه ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّ (1

﴿َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه﴾ - توبه و پشیمانی از گناه (4 اَها﴾ - عمل به دستورات الهی ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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اگر بخواهیم مفهوم عبارت ﴿َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد﴾ را هم وزن با مفهومی در نظر بگیریم، کدام گزینه ما را به نتیجه می رساند؟73

اُر هَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ (2 اُهللا ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد (1

ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء (4 ماواِت َو اَالرِض َاُهللا نوُر السَّ (3

تالیفی عباس نادری

ُهمَّ َال َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا "  رذیلت اخالقی بیان شده74 اگر با پیامبر رحمت صلی اهللا علیه و آله و سلم هم نوا شویم که " َاللَّ

در کدام بیت را در خودمان کاهش می دهیم و این هم نوایی برآمده از فهم عمیق کدام عبارت شریف است؟

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان  هر دو عالم ُپر ز نور و دیده نابینا، چه سود -  َو اُهللا ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد (1

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار -  َو اُهللا ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد (2

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان  هر دو عالم ُپر ز نور و دیده نابینا، چه سود -  َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اِهللا (3

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار -  َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اِهللا (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

دست کشیدن دشمنان از مقاتله و ستیز با مسلمانان تابع چیست و بی بهرگی مردم از مایۀ اقتدار ملی، چه سرنوشت شومی را برای75

آن ها رقم خواهد زد؟

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - به کار نیفتادن استعدادهای آن ملت (1

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - دست نیافتن به حقوق خود (2

برگشتن مسلمانان از دین خود - دست نیافتن به حقوق خود (3

برگشتن مسلمانان از دین خود - به کار نیفتادن استعدادهای آن ملت (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

ْحَمِة اِهللا﴾ از حیله ای شیطانی پیشگیری می کند که با چه سخنانی از جانب انسان همراه است و علت76 عبارت قرآنی ﴿َال َتْقَنُطوا ِمن رَّ

این نهی الهی چیست؟

اِبيَن ﴾ وَّ به زودی توبه می کنم. - ﴿ِإَن  اهللاَ  ُيِحُب  التَّ (1

ُنوَب َجِميًعا﴾ به زودی توبه می کنم. - ﴿ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ (2

ُنوَب َجِميًعا﴾ توبه ام دیگر پذیرفته نیست. - ﴿ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ (3

اِبيَن ﴾ وَّ توبه ام دیگر پذیرفته نیست. - ﴿ِإَن  اهللاَ  ُيِحُب  التَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا
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فهم درست از نقش اختیار انسان، در عین حاکم دانستن مشیت خداوند بر تمام امور هستی، کدام جهان بینی را در اندیشۀ انسان77

خداشناس شاکله می بخشد؟

ارادۀ انسان در طول ارادۀ خداست و در فعل اختیاری با آن منافات دارد. (1

خداوند به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده و تمام اعمال او وابسته به ارادۀ خداست. (2

ارادۀ انسان و مشیت خدا در یک ردیف قرار دارند و در فعل اختیاری اثر مستقیم انسان حقیقتی مشهود است. (3

تقدیر الهی چنین بوده است که انسان دارای اختیار باشد و نسبت به ارادۀ خداوند در مرتبۀ یکسان قرار گیرد. (4

تالیفی حسین باغانی

کدام عامل موجبات رهایی حضرت یوسف (ع) از دام های شیطان را فراهم آورد و در غیر این صورت منشأ آلودگی انسان به گناه،78

چیست؟

ُه" - ﴿َو َلَیکونًا َمَن الّصاغریَن﴾ "َو َلِئن َلم َیفَعل ما آُمُر (1

" - ﴿َو َلَیکونًا َمَن الّصاغریَن﴾ "َو ِاّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ (2

" - ﴿َو َاُکن ِمَن الجاِهلیَن﴾ "َو ِاّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ (3

ُه" - ﴿َو َاُکن ِمَن الجاِهلیَن﴾ "َو َلِئن َلم َیفَعل ما آُمُر (4

تالیفی محمد رضایی بقا

اگر از ما بپرسند: "صحنۀ بروز و ظهور اختیار انسان، كجا است؟" می گو�م: آنجا است كه............79

باطل با تمام آلودگی های فطرت آزارش خودنمایی كند. (1

قضاوقدرهای متفاوت، او را احاطه كرده باشند. (2

جایگاه خود را در نظام قانونمند آفرینش، درك كرده باشد. (3

حّق با همۀ زیبایی های فطرت پسندش به او عرضه شود. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

خداوند کدام گروه را "در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درمی آورد و به راهی راست، هدایت می کند" و این بیان، حاکی از80

کدام سنت الهی است؟

ُهْم ُسُبَلَنا﴾ - سبقت رحمت بر غضب ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ ﴿َوالَّ (1

ُهْم ُسُبَلَنا﴾ - امداد خاص یا توفیق ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ ﴿َوالَّ (2

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه﴾ - سبقت رحمت بر غضب ا الَّ ﴿َفَأمَّ (3

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه﴾ - امداد خاص یا توفیق ا الَّ ﴿َفَأمَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا
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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  اسالمی81

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 

ماهّیت و زشتی گناهان کبیرۀ "شراب"، "زنا" و "قمار" در قرآن کریم چگونه بیان شده است؟82

﴿لیزدادو اثمًا﴾ - ﴿اثٌم کبیٌر﴾ - ﴿لیزدادو اثمًا﴾ (2 ﴿اثٌم کبیٌر﴾ - ﴿ساء سبیًال﴾ - ﴿لیزدادو اثمًا﴾ (1

﴿ساء سبیًال﴾ - ﴿اثٌم کبیٌر﴾ - ﴿ساء سبیًال﴾ (4 ﴿اثٌم کبیٌر﴾ - ﴿ساء سبیًال﴾ - ﴿اثٌم کبیٌر﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

اگر بگو�م "تکيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آينده را از بين می برد." کدام آیۀ شریفه ما را به این83

موضوع رهنمون می شود؟

ْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما﴾ اِس َوِإْثُمُهَما َأ ﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ (1

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال﴾ َنا ِإنَّ ﴿َوَال َتْقَرُبوا الزِّ (2

اَها﴾ ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ (3

َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر﴾ ﴿َأَفَمْن َأسَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

ُكْم َأْوِلَياَء﴾ علت برائت خود را چه باید بدانند؟84 ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ مؤمنین مخاطب عبارت شریفۀ ﴿َال َتتَّ

ْنَيا َواْآلِخَرَة َخِسَر الدُّ (2 ِة ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ (1

اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه (4 َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ (3

تالیفی عباس نادری

طبق آیۀ شریفۀ ﴿قدجاءکم من رّبکم...﴾ نتیجۀ بصیرت و بینایی و کوری و نادیده گرفتن نعمات الهی چگونه بیان شده اند و آیۀ85

شریفه بیانگر چیست؟

فلنفسه - فعلیها - قدرت تفّکر و اندیشه (2 فلنفسه - فعلیها - قدرت انتخاب و اختیار (1

فعلیها - فلنفسه - قدرت انتخاب و اختیار (4 فعلیها - فلنفسه - قدرت تفّکر و اندیشه (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



حکم چند مورد از موارد زیر، حرام است؟86

الف) استفاده از کارهای ادبی، هنری و... با کسب اجازه از تولیدکننده

ب) شرط بندی در بازی ها و ورزش های معمولی

ج) صرفًا تماشا کردن مجالس لهو و گناه

4 (2 3 (1

2 (4 1 (3

تالیفی محمد علی عبادتی

ُروَن اْلُقْرآَن﴾ حکایت گر کدام تمّدن متعالی حکومت اسالمی است و از این حیث، هم آوا با کدام عبارت قرآنی87 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

زیربنایی و بنیادین بودن تحّول در کدام مورد، الزمۀ گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم بود و کدام تغ�ر نمونه ای از آن است؟88

نگرش و جهان بینی انسان ها - سوق دادن مردم از جاهلیت به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم (1

شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی مردم - سوق دادن مردم از جاهلیت به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم (2

شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی مردم - فراتر بردن افق نگاه انسان ها از محدودۀ زندگی دنیایی (3

نگرش و جهان بینی انسان ها - فراتر بردن افق نگاه انسان ها از محدودۀ زندگی دنیایی (4

تالیفی محمد رضایی بقا

خداوند متعال در ضمن پرهیز دادن مسلمانان از ارتباط جنسی نامشروع چه دلیلی برای نهی از آن ارائه می کند و رایج شدن این89

گناه بازگشتی به کدام آیۀ مبارکه است؟

ُه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیًال﴾ - ﴿انَقَلَب َعلی َوجِهِه﴾ ﴿ِانَّ (1

﴿ُقل فیِهما ِاثٌم َکبیٌر َو َمناِفُع ِللّناِس﴾ - ﴿ِانَقَلبُتم َعلی َاعقاِبُکم﴾ (2

﴿ُقل فیِهما ِاثٌم َکبیٌر َو َمناِفُع ِللّناِس﴾ - ﴿انَقَلَب َعلی َوجِهِه﴾ (3

ُه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیًال﴾ - ﴿ِانَقَلبُتم َعلی َاعقاِبُکم﴾ ﴿ِانَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

مفهوم کدام آیۀ شریفه مانع ریب و شک مردم در اعتقاد به توحید می شود؟90

﴿خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم﴾ (2 ﴿قل من رّب الّسماوات و األرض﴾ (1

﴿قل هل یستوی األعمی و البصیر﴾ (4 ﴿قل اهللا خالق کّل شیٍء﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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از آیۀ شریفۀ ﴿اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا﴾ کدام پیام مستفاد می گردد؟91

هدایتگری انسان و اعطای قّوه انتخاب و تفّکر از مظاهر ربوبّیت الهی است (1

اعطای قدرت اختیار به انسان در دوراهی سپاس یا ناسپاسی از تقدیرات و ربوبّیت الهی است (2

سپاسگزاری انسان در قبال دریافت قدرت اندیشه و اختیار قطعًا به سود اوست. (3

خداوند براساس والیت و سرپرستی انسان به وی قوۀ اختیار عطا نموده تا از راهنمایی خدا استفاده کند و سپاس گزار نعمات (4

وی باشد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

اگر بگو�م "گرایش به پرستش در خلقت ما و نوع آفرینش ما قرار دارد و خداوند انسان های بی توّجه به این گرایش را مورد92

باز خواست قرار می دهد"، پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟ (با تغ�ر)

﴿قد جاَءکم بصائر ِمن رّبکم فمن ابصر فلنفِسه و من عمی فعلیها و ما َانا علیُکم بحفیٍظ﴾ (1

﴿َاَلم اعهد ِالیکم یا بنی آدم أن الَتعبُدوا الّشیطان ِاّنه لکم عدوَّ مبیٌن﴾ (2

َمت َایدیُكم وَانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾    ﴿ذِلَك ِبما َقدَّ (3

﴿ِاّنا هدیناُه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما َکُفورًا﴾ (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

ریزبینی انسان به تمام حوادث ریز و درشت پیرامون خود او را متوجه کدام سّنت الهی کرده و شمول این سّنت بر انسان ها نافی93

کدام گمان و پندار است؟

ابتال - ﴿و الیحسبّن اّلذین کفروا...﴾ (2 امداد خاص الهی - ﴿و الیحسبّن اّلذین کفروا...﴾ (1

ابتال - ﴿َاحسب الناس َان یترکوا...﴾ (4 امداد خاص الهی - ﴿َاحسب الناس َان یترکوا...﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

حق تغ�ر و تصرف داشتن در چیزی، تابع کدام مرتبه از وحدانیت خداوند است و پیامبر را واسطه و رسانندۀ فرمان الهی دانستن،94

برخاسته از کدام آیۀ مبارکه است؟

﴾ - ﴿َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ (1

ْرِض﴾ َماَواِت َوَما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ﴾ - ﴿َوِللَّ ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ (2

ْرِض﴾ َماَواِت َوَما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ْرِض﴾ - ﴿َوِللَّ َماَواِت َوَما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ﴿َوِللَّ (3

ْرِض﴾ - ﴿َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ َماَواِت َوَما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ﴿َوِللَّ (4

تالیفی حسین باغانی
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"سبک و سنگین کردن کارها"، "در نظر گرفتن آثار و عواقب کار" و "سنجیدن جوانب کار" به ترتیب به کدام یک از شواهد وجود95

اختیار در انسان اشاره دارند؟

مسئولیت پذیری - تفکر و تصمیم - تفکر و تصمیم (1

مسئولیت پذیری - تفکر و تصمیم - احساس رضایت یا پشیمانی (2

تفکر و تصمیم - مسئولیت پذیری - تفکر و تصمیم (3

تفکر و تصمیم - مسئولیت پذیری - احساس رضایت یا پشیمانی (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

پندار برخی انسان ها در خصوص رابطۀ قضا و قدر الهی با اختیار چیست و اگر بخواهیم پتک بطالنی بر این تصور بکوبیم چه96

خواهیم گفت؟

مغایرت نداشتن قضا و قدر الهى با اختیار انسان - تنافی قضا و قدر الهى با اختیار انسان (1

تنافی قضا و قدر الهى با اختیار انسان - عدم القای قوانین توسط تقدیر (2

عدم القای قوانین توسط تقدیر - سازگاری نداشتن قضا و قدر الهى با اختیار انسان (3

ناسازگاری نداشتن قضا و قدر الهى با اختیار انسان - مغایرت نداشتن قضا و قدر الهى با اختیار انسان (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

قرار نگرفتن در زمرۀ مشمولین کدام آیه، مقاومت در برابر دام های شیطان را برای انسان به ارمغان می آورد و از منظر پیامبر خوبی ها97

صلی اهللا علیه و آله و سلم رسیدن انسان به عامل بازدارندۀ او از لغزش ها و تباهی ها درگرو چیست؟

﴿َمن َیبَتِغ َغیَر اِالسالِم دیًنا﴾ - انجام یک ماهۀ کارها همراه با حسن فعلی (1

﴿َمن َيعُبُد ٱَهللا َعَلى َحرف﴾ - انجام یک ماهۀ کارها همراه با حسن فعلی (2

﴿َمن َيعُبُد ٱَهللا َعَلى َحرف﴾ - انجام چهل روزۀ کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی (3

﴿َمن َیبَتِغ َغیَر اِالسالِم دیًنا﴾ - انجام چهل روزۀ کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

َتَفرعنی یا فرعونیتی که در گذشته به تعبیر قرآن با واژه ﴿ان ربکم االعلی﴾ گسترش می یافت امروزه چه پیامدهایی چنین اعتقادی بر98

جای می گذارد؟

برداشت بی رویه و تخریب محیط زیست و آلودگی طبیعت و دوقطبی شدن جوامع (فقیر و غنی) (1

نابرابری اجتماعی از دست دادن خلوت انس با خداوند و از بین رفتن روحیه ایثار ازخودگذشتگی (2

رشد فقر و آسیب های اجتماعی و نابودی محیط زیست و گسترش دنیاگرایی و نفی معنویت (3

بحران معنویت و رشد بزهکاری و آسیب های اجتماعی از بین رفتن روحیه ازخودگذشتگی و نفی ارتباط معنوی با خدا (4

تالیفی منوچهر ستینه
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مالزمت اهل ایمان با تمسک به خدا، چه آینده ای برای ایشان رقم خواهد زد؟99

ورود ایشان به جوار رحمت و فضل الهی و هدایت ایشان به راهی راست (1

تبدیل زشتی ها و گناهان به نیکی ها و زیبایی ها (2

پاک شدن از گناه مانند کسی که گویی گناهی نکرده است (3

مصونیت از تسویف و گرفتاری در این گونه دام های شیطان (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

بیهوده بودن از ویژگی های کدام گناه و فعل حرام است و قرآن کریم زشتی و ماهیت آن را چگونه بیان نموده است؟100

قمار - ﴿اثمهما اکبر من نفعهما﴾ (2 شراب - ﴿اثمهما اکبر من نفعهما﴾ (1

قمار - ﴿اّنه کان فاحشه و ساء سبیًال﴾ (4 شراب - ﴿اّنه کان فاحشه و ساء سبیًال﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

کدام یک از آیات شریفه به ترتیب منادیگر سنت های خاص و عام الهی هستند؟101

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم من َحیُث الیعلمون...﴾ ِذيَن َكذَّ ُهم ُسُبَلنا...﴾- ﴿َوالَّ ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَینَّ ﴿والَّ (1

ا...﴾ اُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ ُهم ُسُبَلنا...﴾- ﴿َأَحِسَب النَّ ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَینَّ ﴿والَّ (2

ا...﴾ اُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ َك...﴾- ﴿َأَحِسَب النَّ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (3

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال َيْعَلُموَن﴾ ِذيَن َكذَّ َك...﴾- ﴿َوالَّ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

َك...﴾، روش دوم و سوم صحیِح دعوت به ترتیب کدام اند؟102 بر اساس آیه ﴿ادُع ِإلى َسبيِل َربِّ

"الموعظة الحسنة" - "الحکمة" (2 "الحکمة" - "الموعظة الحسنة" (1

"الموعظة الحسنة" - "جادلهم... احسن" (4 "جادلهم ... احسن" - "الحکمة" (3

تالیفی محمد علی عبادتی

با امعان نظر به کدام آیۀ شریفه پیشروی با امکانات موجود در مسیر برگزیده به منصه ظهور می رسد و آنجا که پشتیبانی خداوند103

حامی انسان تالشگر می گردد، کدام عبارت قرآنی مددرسان ذهن پویای ما خواهد بود؟

﴿َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها و من َجاَء بالسّیئة فال ُیجزی إّال مثلها﴾ - ﴿لفتحنا علیهم﴾ (1

ا َكُفوًرا﴾ - ﴿لفتحنا علیهم﴾ ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ﴿ِإنَّ (2

ا َكُفوًرا﴾ - ﴿بما کانوا یکسبون﴾ ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ﴿ِإنَّ (3

﴿َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها و من َجاَء بالسّیئة فال ُیجزی إّال مثلها﴾ - ﴿بما کانوا یکسبون﴾ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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در راستای افزایش معرفت خود نسبت به حکمت احکام خداوند، با استناد به روایات اسالمی و آیات قرآنی به ترتیب چه104

فلسفه هایی برای روزۀ واجب رمضانّیه برداشت می شود؟

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

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

ابتالی اخالص مردم - آراسته شدن به تقوای الهی (3

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

تالیفی محمد رضایی بقا

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟105

ِ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 

نوع رابطه اختیار انسان با اختیار خداوند، یادآور کدام یک از روابط زیر نیست؟106

رابطه تدبیر یک کشاورز با تدبیر خداوند و پرورش دهندگی گل ها توسط باغبان (1

رابطه والیت پدر و مادر بر یک فرزند با رابطۀ خداوند بر بنده های خود (2

ایمان به شفا یافتن انسان توسط دارو و عدم اثرپذیری عوامل معنوی در آن (3

توّسل به ائمه و روح پاک رسول خدا (ص) با عنایت به ذات اقدس الهی (4

تالیفی محمد علی عبادتی

علت و معلول درک بیشتر فقر و نیاز انسان چیست؟107

افزایش خودشناسی - افزایش عبودیت و بندگی (2 افزایش عبودیت و بندگی - افزایش خودشناسی (1

انقطاع تدریجی از غیر خدا - افزایش خودشناسی (4 افزایش خودشناسی - انقطاع تدریجی از غیر خدا (3

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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مفهوِم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بیت، بیان شده است؟108

ـا مـی شنود ـاگـفـتۀ م ـان نـبود  لـطـف تـو ن ـام ـا نبـودیم و تـقاض م (1

ـاشـق خـود کرده بودی نیست را لـذت هـسـتی نمودی نیست را  ع (2

ما چو نا�م و نوا در ما ز توست  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست (3

ـایــد از وی صــفــت آب دهــی خـشـک ابری که بود ز آب تهی  نـ (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 

مطابق آیۀ شریفۀ ﴿قد جاءکم بصائر من رّبکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها...﴾ اگر بخواهیم برای بسته شدن چشم دل109

مصداقی معرفی کنیم کدام آیه هادی ما به این مقصود خواهد بود و این کوری نتیجۀ چیست؟

1) ﴿و هو رب کل شیء﴾ - عدم بهره گیری صحیح از سرمایه ای که به عنوان حقیقت وجدانی مطرح می شود. 

2) ﴿و هو رب کل شیء﴾ - عدم اعتقاد به سرپرستی الهی که نتیجۀ بالفصل شرک والیت است.

قل افاتخذتم من دونه اولیاء - عدم بهره گیری صحیح از سرمایه ای که به عنوان حقیقت وجدانی مطرح می شود.  (3

4) قل افاتخذتم من دونه اولیاء - عدم اعتقاد به سرپرستی الهی که نتیجۀ بالفصل شرک والیت است. 

ابتسام وبه  تالیفی محب

مفاهیم "زشت شمرده شدن بی توجهی به محرومان" و "ایجاد تحول بزرگ توسط پیامبر (ص) با گفتار و رفتار" از نتایج معیارهای110

تمدن اسالمی، به ترتیب در کدام آیه شریفه متجلی است؟

﴿قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون﴾ - ﴿من امن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا...﴾ (1

﴿قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون﴾ - ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا...﴾ (2

﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان﴾ - ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا...﴾ (3

﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان﴾ - ﴿من امن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا...﴾ (4

تالیفی محمدرضا فرهنگیان

باتوجه به فرمایش پیامبر (ص) ثمرۀ توجه به مفاهیم عالی حدیث شریف سلسلة الذهب برای انسان مؤمن چیست؟ (با تغ�ر)111

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 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



آنان که ُمهر مردودیت به نشانه های الهی می زنند، گرفتار کدام سنت الهی می شوند و گشایش برکات سماوی و ارضی برای انسان112

منوط به چیست؟

امداد - تالش بی وقفه در راه حضرت دوست (1

امال و ستدراج - تالش بی وقفه در راه حضرت دوست (2

امال و استدراج - برخورداری از ایمان و تقوا (3

امداد - برخورداری از ایمان و تقوا (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم...﴾ کدام پیام مفهوم می گردد؟113 از آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

آن دسته از بندگان خدا که به خوِد دانی ستم ورزیده اند مخاطب این آیه هستند. (1

ناامیدی از رحمت خداوند در قاموس بندگان ستمکار خداوند وجود ندارد. (2

توحید والیت ایجاب می کند که پیامبر این فرمان الهی را به بندگانش برساند. (3

خداوند برخی از گناهان را با توبه می بخشد و به همین دلیل نباید از رحمت خدا ناامید شد. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

فروافتادن در آتش دوزخ فرجام شوِم کدام گروه از انسان ها است؟114

ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم﴾ ﴿الَّ (2 ُبوا ِبآَياِتَنا﴾ ِذيَن َكذَّ ﴿َوالَّ (1

َئِة﴾ يِّ ﴿َمْن َجاَء ِبالسَّ (4 َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر﴾ ﴿َمْن َأسَّ (3

والفضل احدزاده اب تالیفی 

تالش برای زندگی توحیدی و خداپسندانه در کدام بیت، نمایان شده است؟115

قطره ای کز جویباری می رود  از پی انجام کاری می رود (1

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار (2

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان  هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا، چه سود (3

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب                 تا در این پرده جز اندیشۀ او نگذارم (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

با تدبر در روایات و مفاهیم پیرامون قضا و قدر، درمی یابیم که خروج از قضا و قدر الهی به ترتیب موصوف به کدام یک از صفات زیر116

است؟

ناممکن - ناممکن (2 ممکن - ناممکن (1

ناممکن - ممکن (4 ممکن - ممکن (3

تالیفی محمد علی عبادتی
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قرآن کریم برای معرفی تکذیب کنندگان دین از چه کسانی یاد می کند و وجوب اقامۀ عدل برای مردم برخاسته از کدام طرح و117

برنامۀ الهی است؟

آنان که در مال خود برای محرومان و فقرا حقی قرار نداده اند - ارسال رسوالن همراه با روشنگری ها و نزول کتاب الهی با ایشان (1

آنان که در مال خود برای محرومان و فقرا حقی قرار نداده اند - ارسال رسوالن مبشر و منذر همراه با انسداد راه بهانه جویی (2

کسانی که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند - ارسال رسوالن مبشر و منذر همراه با (3

انسداد راه بهانه جویی

کسانی که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند - ارسال رسوالن همراه با روشنگری ها و (4

نزول کتاب الهی با ایشان

والفضل احدزاده اب تالیفی 

ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء...﴾ چه مفهومی مستفاد می گردد؟118 از آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب�

توحید در ربوبیت خاستگاه عبودیت و توحید عملی است. (1

توحید در ربوبیت بدان معنا است که پیامبر رسانندۀ فرمان های الهی است. (2

همه چیز از آن خداوند متعال است و لذا همه چیز تحت سرپرستی اوست. (3

پرسش و پاسخ هر دو از طرف خداست و خداوند تنها مّدبر جهان است. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلیاَء... ﴾ کدام پیام دریافت می  شود؟119 ْرِض ُقِل اُهللا ُقْل َأ َفاتَّ َماَواِت َو اْألَ از آیۀ شریفۀ ﴿ُقل َمْن َربُّ السَّ

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت (1

باشد، شرک در مالکیت هم دارد.

پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک (2

خواستن از او و نفی شرک را نمی  پذیرفتند.

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در عرض او، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغ�ر در آن چیز را دارند و دیگران بدون (3

اجازۀ وی نمی  توانند در آن تصرف کنند.

قرآن به مشرکان می  گوید: شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را (4

دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرید.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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َة120 ْنٰيا َو َاْآلِخَر اِس َمْن َيْعُبُد َاَهللا َعلٰى َحْرٍف َفِإْن َأٰصاَبُه َخْيٌر ِاْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأٰصاَبْتُه ِفْتَنٌة ِاْنَقَلَب َعلٰى َوْجِهِه َخِسَر َالدُّ از آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمَن َالنّٰ

ٰذِلَك ُهَو َاْلُخْسٰراُن َاْلُمِبيُن﴾ کدام موضوع برداشت می شود؟

رویگردانی از خداوند متعال در زمان برخورد با سختی ها علت زیان کاری در دنیا و آخرت است. (1

کسی هوی نفس خویش را به عنوان بت، معبود خویش قرار می دهد یقینًا دچار شرک عملی در بعد فردی است. (2

زیان دنیا و آخرت، متبوع زیان کاری آشکاری است که بندۀ سطحی نگر و یک جانبه گر دارد. (3

درخواست از کسی غیر از خدای یگانه گمراهی عمیق و شرک عملی و عبادی است. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

  نجام عبادت مطابق با چهارچوب تع�ن شده از سوی شارع مقدس، نشانی از برخورداری از ُحسن ............. است که مربوط به121

.............. است و پیام آیۀ  شریفۀ  ............. بیانگر آن است. (با تغ�ر)

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾   َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ فعلی - شکل و ظاهر عمل - ﴿ُقْل ِإنَّ (1

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾   ْيَطاَن ِإنَّ فاعلی - شکل و ظاهر عمل - ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ (2

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾  ْيَطاَن ِإنَّ فعلی - هدف یا قصد عمل - ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ (3

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾   َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ فاعلی - هدف یا قصد عمل - ﴿ُقْل ِإنَّ (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

ترجمۀ سریع آثار دانشمندان مسلمان در اروپا در دو مقطع زمانی حین قرون وسطی و پس ازآن، به ترتیب چه اثری بر تمدن جدید122

نهاد؟

ازدیاد عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه - توجه گسترده به حقوق و قانون (1

ازدیاد عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه - آغاز نقادی رهبران دینی (2

حاکمیت اتحاد و نگارش کتاب هایی در معنویت - آغاز نقادی رهبران دینی (3

حاکمیت اتحاد و نگارش کتاب هایی در معنویت - توجه گسترده به حقوق و قانون (4

تالیفی حسین باغانی

شناخت "چیستی" و "ماهیت" حق تعالی به ترتیب چگونه است و کدام عبارت موضوع دوم را تأ�د می کند؟123

ناممکن - ممکن - تفکروا فی کل شئ (2 ممکن - ممکن - تفکروا فی کل شئ (1

ناممکن - ناممکن - التفکروا فی ذات اهللا (4 ممکن - ناممکن - التفکروا فی ذات اهللا (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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چند مورد از موارد زیر درباره تأثیر داشتن موجودات و رابطۀ آن  با توحید در ربوبیت به طور صحیح ذکر شده است؟124

الف) برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر اشیاء با انسان ها را سلب کنیم.

ب) در پذیرش توحید در ربوبیت می توان با قبول اثر مخلوقات، این اثر را از خدا بدانیم.

ج) نمونه ای از توحید در ربوبیت؛ زارع که به طور مستقل به کار کشاورزی و زراعت مشغول است.

د) بنا بر توحید در ربوبیت شفابخشی دارو منبعث از عنایات الهی است  و لذا از او سپاسگزاری می کنیم.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

در آیه شریفه ﴿قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم...﴾ کدام عبارت نشان می دهد که چرا نباید از رحمت الهی مأیوس شد و کلمه125

"عبادی" در آیه کدام مفهوم را می رساند؟

ُنوَب َجِميًعا﴾ - مالکیت خدا و حق تصرف بر اساس مصلحت و سعادت ما ﴿ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ (1

ُنوَب َجِميًعا﴾ - تسلیم و رضا در برابر خداوند حکیم و قبول توحید در عبادت ﴿ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ (2

﴿َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللا﴾ - مالکیت خدا و حق تصرف بر اساس مصلحت و سعادت ما (3

﴿َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللا﴾ - تسلیم و رضا در برابر خداوند حکیم و قبول توحید در عبادت (4

تالیفی حسین باغانی

با امعان نظر به کدام آیۀ شریفه هویدا ساختن باطن خویش به منصه ظهور می رسد و آنجا که پشتیبانی خداوند حامی انسان126

تالشگر می گردد، کدام عبارت قرآنی مددرسان ذهن پویای ما خواهد بود؟

ّیئة فال یجزی اال مثلها﴾ - ﴿لفتحنا علیهم﴾ ﴿من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسَّ (1

﴿ِاّنا هدیناه السبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا﴾ - ﴿لفتحنا علیهم﴾ (2

﴿ِاّنا هدیناه السبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا﴾ - ﴿بما کانو یکسبون﴾ (3

ّیئة فال یجزی اال مثلها﴾ - ﴿بما کانوا یکسبون﴾ ﴿من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسَّ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

ُكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها﴾بیانگر کدام موضوع است؟127 عبارت شریفۀ ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

توحید عملی - وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از اراده الهى و خواست خداست و یک قضای الهی است. (1

توحید ربوبیت - وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از اراده الهى و خواست خداست و یک قضای الهی است. (2

توحید ربوبیت - خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد و یک قدر الهی است. (3

توحید عملی - خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد و یک قدر الهی است. (4

تالیفی عباس نادری
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ثبات شخصیت مولود فرخنده پاسخ مثبت به کدام عبارت قرآنی است و آنان که ﴿ُیریدوَن َان َیَتحاَکموا ِاَلی الّطاغوت﴾ به کدام فرجام128

شوم خواهند رسید؟

ِبعونی﴾ - سرسپردگی در برابر اوامر هوای نفس ﴿َفاتَّ (1

﴿ُقْل ُهَو اُهللا َأَحد﴾ - سرسپردگی در برابر اوامر هوای نفس (2

﴿ُقْل ُهَو اُهللا َأَحد﴾ - داشتن درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار (3

ِبعونی﴾ - داشتن درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار ﴿َفاتَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

باتوجه به روایات نبوی، کسی که در مقابل سلطان ستمگر به حق سخن بگوید، مصداق کدام آیۀ شریفه خواهد بود؟129

ُهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اَهللا َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن ﴾ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ ﴿َو الَّ (1

رِّ َو اْلَخْيِر ِفْتَنًة َو ِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن ﴾ ﴿ُکلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َنْبُلوُکْم ِبالشَّ (2

َک َمْحُظورًا﴾ َک َو َما َکاَن َعَطاُء َربِّ ﴿ُکال� ُنِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (3

ْرِض﴾ َماِء َو اْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َو اتَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

طبق آیۀ شریفۀ ﴿قل َاَفاّتخذتم من دونه أولیاء الیملکون ألنفسهم نفعًا و ال ضّرًا﴾ کسی را می توانیم به عنوان ............ خود انتخاب130

کنیم که ............

مدیر و مدّبر - اختیار سود و زیان خود را دارد. (1

ولّی و سرپرست - اختیار سود و زیان خود را دارد. (2

مدیر و مدّبر - بتواند مانع ضرر و زیان به ما باشد. (3

ولّی و سرپرست - بتواند مانع ضرر و زیان به ما باشد. (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

روایت منسوب به امیرالمؤمنین و جابه جایی از دیوار کج به سمت دیوار مستحکم پاسخ مناسب به کدام پندار نادرست بوده و اختیار131

انسان مظهر کدام یک از قضا و قدر الهی است؟

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تقدیر ورای قانونمندی است - تقدیر (1

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تقدیر ورای قانونمندی است - قضا (2

نمی شود که هم به قضا و ارادۀ الهی اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست - تقدیر (3

نمی شود که هم به قضا و ارادۀ الهی اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست - قضا (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



بر اساس عقاید رهبران کلیسا، تعقل و عقالنیت، موجب چه رخدادی در ایمان می شود و نتیجۀ اعتقادات و آداب ورسوم ساختۀ132

کلیسا در اروپا چه بود؟

ابطال آن - بی ایمانی و الحاد (2 تزلزل آن - بی ایمانی و الحاد (1

ابطال آن - عقب ماندگی و فساد (4 تزلزل آن - عقب ماندگی و فساد (3

تالیفی محمد علی عبادتی

ایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود به کدام فرجام نیکو می انجامد و رستگاری مردم از نگاه پیامبر خوبی ها133

صلی اهللا علیه و آله و سلم درگرو گفتِن چیست؟

شکستن سّد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگى مبتنى بر تفكر و علم - اهللا بزرگ تر از هر چیزی است. (1

شکستن سّد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگى مبتنى بر تفكر و علم - معبودى جز اهللا نیست. (2

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه - معبودى جز اهللا نیست. (3

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه - اهللا بزرگ تر از هر چیزی است. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

مفهوم کدام یک از ابیات زیر، متناسب با دیگر ابیات نیست؟134

"آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار" (1

"این همه نقش عجب بر درودیوار وجود            هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار" (2

"دلی کز معرفت نور و صفا دید            به هر چیزی که دید اول خدا دید" (3

"پاسبان حرم دل شده ام شب همه  شب            تا در این پرده جز اندیشۀ او نگذارم" (4

تالیفی محمد علی عبادتی

سخت ترین و بی مانندترین نوع امتحان الهی، مطابق کالم علوی در کدام آیۀ شریفه ترسیم شده است و کدام عامل برای شخص135

گرفتار در این قانون الهی، ممکن است موجب خودشیفتگی شود؟

رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنة﴾ - ستایشگری مردم ﴿َنْبُلوُكْم ِبالشَّ (2 رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنة﴾ - احسان پیاپی خدا ﴿َنْبُلوُكْم ِبالشَّ (1

﴿َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ - احسان پیاپی خدا (4 ﴿َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ - ستایشگری مردم (3

تالیفی محمد رضایی بقا

اُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اِهللا﴾ ما را به مفهوم کدام آیه، راهنمایی می کند؟136 َها النَّ فهمیدن عبارت شریف ﴿َيا َأيُّ

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء﴾ ﴿ُقْل َأ َفاتَّ (2 ُکْم َفاْعُبُدوُه﴾ ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (1

﴿ُقْل َأ َغْيَر اِهللا َأْبِغي َرّبًا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشيْ ٍء﴾ (4 اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف﴾ ﴿َو ِمَن النَّ (3
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زمینه ساز شکوفایی اختیار چیست و عوامل تأثیرگذار در موفقیت ها و شکست های انسان چیست؟137

قانونمندی جهان - تفکر و تصمیم (1

وجود سرمایه های ذاتی دیگر - تفکر و تصمیم (2

قانونمندی جهان - قضای الهی و اختیار (3

وجود سرمایه های ذاتی دیگر - قضای الهی و اختیار (4

ابتسام وبه  تالیفی محب

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ به کدام نوع رابطۀ مجازات و عمل اشاره می کند و از چه طریقی بر138 َمْت َيَداَك َوَأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ در بیان قرآن ﴿َذِلَك ِبَما َقدَّ

کید دارد؟ ضرورت معاد تأ

نتیجۀ طبیعی خود عمل - عدل الهی (2 نتیجه طبیعی خود عمل - حکمت الهی (1

تجّسم عینی حقیقت عمل - حکمت الهی (4 تجّسم عینی حقیقت عمل - عدل الهی (3

تالیفی حسین باغانی

اگر گفته شود همه کائنات جهان وابسته به تقدیر الهی اند به کدام موضوع اشاره کرده ایم؟139

نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها از آن خدا و از علم خداست. (1

مخلوقات عالم امکان با فرمان و حکم و اراده الهی انجام می پذیرد. (2

تمام اندازه و حدودها و موقعیت مکانی و زمانی همگی وابسته به خواست و ارادۀ الهی است. (3

انجام و پایان رساندن و حتمیت بخشیدن امور وابسته به اراده خداوند متعال است. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

سرانجام و عاقبت کسانی که زندگی خود را بر بنای بی تقوایی بنا می کنند در کدام گزینه بیان شده است؟140

﴿ال یهدی القوم الظالمین﴾ (2 ﴿اّسس بنیانه علی شفا جرٍف هاٍر﴾ (1

﴿نبلوکم بالّشر و الخیر فتنًة﴾ (4 ﴿لهم عذاب ُمهین﴾ (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

مالزمت ایمان و عمل صالح با توبه، انسان را مشمول کدام فرجام نیکو قرار می دهد و چرا؟141

تبدیل گناهان او به حسنات - آمرزندگی و مهربانی خدا (1

تکفیر گناهان او - آمرزندگی و مهربانی خدا (2

تکفیر گناهان او - بردباری و آمرزندگی خدا (3

تبدیل گناهان او به حسنات - بردباری و آمرزندگی خدا (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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تعّلل ثبت سیئات از اعمال انسان توسط فرشتگان مأمور به دستور خداوند با تأ�د کدام آیه شریفه به کدام سّنت و قانون الهی142

وافی به مقصود است؟

﴿ولو َان اهل القری آمنوا و اّتقوا...﴾ - تأثیر اعمال انسان در زندگی (1

﴿ولو َان اهل القری آمنوا و اّتقوا...﴾ - سبقت رحمت بر غضب (2

﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها...﴾ - سبقت رحمت بر غضب (3

﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها...﴾ - تأثیر اعمال انسان در زندگی (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

محّبت خداوند نسبت به بندگان خود زمینه ساز کدام سّنت از سّنت های الهی بوده و کدام آیۀ شریفه بیانگر این سّنت است؟143

امداد خاص - ﴿اّلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...﴾ (1

سبقت رحمت بر غضب - ﴿اّلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...﴾ (2

سبقت رحمت بر غضب - ﴿َمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها َو َمن جاء...﴾ (3

امداد خاص - ﴿َمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها َو َمن جاء...﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

" رهاندن جامعه از تباهی و بازدارندگی از اطفاء کامل نور هدایت" نیازهایی برآمده از چیست و برطرف کردن آن ها درگرو چیست؟144

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

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

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

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

والفضل احدزاده اب تالیفی 

آیۀ شریفۀ ﴿ذلک بما قّدمت ایدیکم و َان اهللا...﴾ درصدد بیان چیست و در ادامه چه صفتی را برای خداوند اثبات می کند؟145

تجسم اعمال - عدل (2 تجسم اعمال - حکمت (1

رابطه وضعی اعمال با پاداش - عدل (4 رابطه وضعی اعمال با پاداش - حکمت (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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اینکه خداوند متعال، روابط علّیت و سببّیت موجود در جهان هستی را طراحی کرده است و با ارادۀ خویش آن ها را محقق146

می سازد، راه فهم کدام یک از معارف اسالمی را هموار می سازد و دفاعی منطقی و معقول را نسبت به کدام حملۀ اعتقادی ارائه

می دهد؟

قدر و قضای الهی - منافات نداشتن درخواست از اولیای الهی با ربوبیت خداوند (1

قدر و قضای الهی - شرک پنداشتن توسل به پیامبران و معصومین (ع) (2

سنت های حاکم بر طبیعت - شرک پنداشتن توسل به پیامبران و معصومین (ع) (3

سنت های حاکم بر طبیعت - منافات نداشتن درخواست از اولیای الهی با ربوبیت خداوند (4

تالیفی محمد رضایی بقا

تا چهل روز مقبول واقع نشدن نماز و روزه و تا چهل روز انجام دادن کارهای خالصانه به ترتیب چه متبوع و تابعی خواهند داشت؟147

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

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

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

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

تالیفی محمد رضایی بقا

قرآن کریم "راندن یتیمان از خود" را ویژگی کدام دسته از افراد بیان می کند و آنان را غیرملتزم به کدام آیه می شمارد؟148

سوَل َو ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم﴾ ذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ َها الَّ تکذیب کنندگان دین - ﴿یا َایُّ (1

تکذیب کنندگان دین - ﴿َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبّیناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط﴾ (2

پشت کنندگان به حق - ﴿َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبّیناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط﴾ (3

سوَل َو ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم﴾ ذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ َها الَّ پشت کنندگان به حق - ﴿یا َایُّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿... َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراطًا ُمْسَتِقيمًا...﴾ خداوند چه کسانی را به سوی راه راست هدایت می کند؟149

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه﴾ ﴿الَّ (2 ِه﴾ ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَّ ﴿الَّ (1

﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل َصاِلحًا﴾ (4 َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا﴾ ﴿َأ َفَمْن َأسَّ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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عدم استقالل بخشی به فاعلیت مخلوقات به خصوص انسان در راستای تأ�د کدام مرتبۀ توحیدی است و کدام آیۀ شریفه مؤید آن150

است؟

مالکیت - ﴿قل َاغیر اهللا ابغی رّبًا و هو رّب کل شیء﴾ (1

ربوبیت - ﴿قل َاغیر اهللا ابغی رّبًا و هو رّب کل شیء﴾ (2

مالکیت - ﴿قل الّلهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء﴾ (3

ربوبیت - ﴿قل الّلهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

باتوجه به آیات قرآنی چرا نباید کسی به جای خدا سرپرست مردم قرار گیرد؟151

ا َوَال َنْفًعا﴾ ْنُفِسِهْم َضر� ﴿َال َيْمِلُكوَن ِألَ (2 ُق َعَلْيِهْم﴾ ﴿َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْل (1

﴿قل هو اهللا احد، اهللا الصمد﴾ (4 اُر﴾ ُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ ﴿ُقِل اُهللا َخاِل (3

تالیفی حسین باغانی

َة152 ْنَيا َواْآلِخَر اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ از آیه شریفه ﴿َوِمَن النَّ

َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن﴾ چه تعداد از موضوعات ذیل مستفاد می گردد؟

الف) زیان در دنیا و آخرت که خسرانی آشکار است، معلول روی گردانی از خدا به هنگام سختی ها است.

ب) بندگی برخی از انسان های سطحی نگر و یک جانبه گرا در حوادث تلخ و شیرین تغ�ر می کند.

ج) بااینکه خداجویی در فطرت هر انسانی است ولی در مصداق یافتن حق گرفتار اشتباه می گردد.

د) ایمان برخی از انسان ها به زبان است و اگر مصیبت و آزمایشی به او رسید دگرگون می گردد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حسین باغانی

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َو َأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ چند مورد از153 ْيَطاَن ِإنَّ از آیات شریفه ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

موارد ذیل مستفاد می گردد؟

الف- این آیه خطاب به کسانی است که گرایش به پرستش خداوند را نادیده گرفته اند.

ب- بازخواست قرآن کریم از کسانی که به گرایش فطری پرستش توجه نکرده اند.

ج- اخذ پیمان خداوند از انسان که به توحید عملی توجه کند و از شیطان دوری کند.

د- مهم ترین موعظه پیامبر (ص) این است که برای خدا قیام کنید و اخالص داشته باشید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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نفی اّتخاذ غیر خدا به عنوان ............ از مفهوم آیۀ شریفۀ ............ مستفاد می گردد و بی نیازی خداوند از دقت در آیۀ شریفۀ154

............ وافی به مقصود است.

سرپرست - ﴿الیملکون ألنفسهم نفعًا و ال ضّرًا﴾ - ﴿اهللا الّصمد﴾ (1

مالک - ﴿الیملکون ألنفسهم نفعا و ال ضّرًا﴾ - ﴿اهللا الّصمد﴾ (2

سرپرست - ﴿قل الّلهم مالک الملک...﴾ - ﴿قل هو اهللا احد﴾ (3

مالک - ﴿قل الّلهم مالک الملک...﴾ - ﴿قل هو اهللا احد﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

توجه و التزام به مفاد کدام آیات شریفه به ترتیب ضامن کاهش کینه و دشمنی بین افراد جامعه و استحکام بخشی به کانون155

خانواده ها است؟

﴿اّنه کان فاحشًة و ساء سبیًال﴾ - ﴿فیهما اثم کبیر و منافع للّناس﴾ (1

﴿اّنه کان فاحشًة و ساء سبیًال﴾ - ﴿اّسس بنیانه علی تقوی من اهللا و رضوان﴾ (2

﴿فیهما اثم کبیر و منافع للّناس﴾ - ﴿اّسس بنیانه علی تقوی من اهللا و رضوان﴾ (3

﴿فیهما اثم کبیر و منافع للّناس﴾ - ﴿اّنه کان فاحشًة و ساء سبیًال﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

در پاسخ به این پرسش ها که "در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟" و "چرا خداوند زاینده و156

مولود ندارد؟" به کدام عبارات قرآنی استناد می کنیم؟

﴿خلقوا کخلقه﴾ - ﴿و هو رب کل شیء﴾ (2 ﴿خلقوا کخلقه﴾ - ﴿اهللا الصمد﴾ (1

﴿یستوی االعمی و البصیر﴾ - ﴿و هو رب کل شیء﴾ (4 ﴿یستوی االعمی و البصیر﴾ - ﴿اهللا الصمد﴾ (3

تالیفی حسین باغانی

حضرت یوسف (ع) در برابر کام جویی زلیخا چه برخوردی از خود نشان داد و زلیخا چگونه او را تهدید کرد؟157

نی فیه﴾ ﴾ - ﴿ُلْمُتنَّ ﴿اْصُب إلیِهنَّ (2 نی فیه﴾ ﴿َفاسَتْعَصَم﴾ - ﴿ُلْمُتنَّ (1

﴾ ﴿َفاسَتْعَصَم﴾ - ﴿ِلُیْسَجَننَّ (4 ﴾ ﴾ - ﴿ِلُیْسَجَننَّ ﴿اْصُب إلیِهنَّ (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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ْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾ بیانگر چیست و در بیان مولوی "ما همه بشیرانیم ولی شیر158 َماَواِت َواْألَ پیام آیه ﴿َيْسَأُلُه َمْن ِفي السَّ

َعَلم          حمله شان از باد باشد دم به دم" ما را به درک کدام حدیث می رساند؟

" خداوند در هرلحظه دست اندرکار امری است - "الّلُهمَّ ال َتکلنی إلی َنفسی َطرَفَة َعیٍن أَبدًا (1

درخواست دائمی مخلوقات از خداوند و درک نیازمندی آنان به خداوند در پیدایش - "الّلُهمَّ ال َتکلنی إلی َنفسی َطرَفَة َعیٍن (2

أَبدًا"

رسیدن به درک نیازمندی جهان هستی به خداوند در مرحله ی بقا و تداوم طول مسیر زندگی - "َما َرأْيُت َشْيًئا إالَّ َو َرأْيُت اَهللا (3

َمَعُه"

خداوند در هرلحظه دست اندرکار امری است - "َما َرأْيُت َشْيًئا إالَّ َو َرأْيُت اَهللا َمَعُه" (4

تالیفی منوچهر ستینه

وابستگی اعمال و رفتار انسان به نّیت وی مفهوم کدام حدیث نورانی پیامبر اکرم (ص) است و زیربنا و عّلت بیان این حدیث کدام159

کالم گهربار ایشان است؟

اّنما االعمال بالّنیات - نّیة المؤمن خیٌر من َعَمله (2 اّنما االعمال بالّنیات - فاعل الخیر خیٌر منه (1

نّیة المؤمن خیٌر من علمه - فاعل الخیر خیٌر منه (4 نّیة المؤمن خیٌر من عمله - اّنما االعمال بالّنیات (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

روح و محوِر تنها شیوۀ مطمئن و قابل اعتماد در پیش روی هر انسان خردمند چیست و عامل مسدودکنندۀ هرگونه نگرانی نسبت به160

آینده چیست؟

توحید - پیروی از اولیاء دین و کسب خشنودی الهی (1

معاد - تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او (2

توحید - تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او (3

معاد - پیروی از اولیاء دین و کسب خشنودی الهی (4

تالیفی محمد علی عبادتی

اِلِميَن﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟161 از عبارت شریفۀ ﴿َواُهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

خداوند گروه ستمکاران را از هدایت عمومی بی بهره می کند. (1

ستمکاران با اعمال خود، محرومیت از هدایت تکوینی را رقم می زنند. (2

عمل انسان زمینه ساز اهلیت او برای تأثیرپذیری از هدایت تشریعی است. (3

امداد الهی ایجاب می کند ستمکاران همواره مشمول هدایت تشریعی باشند. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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اکنون که می توانیم به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و می توانیم صفات و اسماء او را بشناسیم، برای کسب مدارج162

عالیه می بایست ............

به دعای شریف "َاللُهمَّ ال َتِکلنی إلی َنفسی َطرَفَة َعیٍن أبًدا" مترنم باشیم. (1

روا فی ذاِت اِهللا" عمل کنیم. روا فی ُکلِّ َشیٍء َوال َتَفکَّ به حدیث نبوی "َتَفکَّ (2

ِر ِفی اِهللا و ِفی ُقدَرِتِه" را مبنای زندگی خود قرار دهیم. َفکُّ عمل به حدیث "ِادماُن التَّ (3

َها الّناُس َانُتُم الُفَقراُء ِاَلی اِهللا" فراموش نکنیم که "یا َایُّ (4

تالیفی عباس نادری

از آیۀ شریفۀ ﴿یسأله من فی السماوات و االرض کلَّ یوم هو فی شأن﴾ کدام موضوع مستفاد می گردد؟163

فقط انسان ها هستند که دائمًا دست نیاز به سوی خداوند دارند و از او درخواست می کنند. (1

جهان هرلحظه و پیوسته محتاج خداوند است و این احتیاج دائمی است و هیچ گاه قطع و کم نمی گردد. (2

شرط فیض بخشی خداوند به مخلوقات، درخواست پیوسته آنان از خداوند متعال است. (3

خداوند تنها دست اندرکار امور مخلوقاتی است که از او مطالبه دائمی داشته باشند. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

طبق احادیث شریف پیامبر اکرم (ص) ُرجحان و برتری کدام ُحسن از محاسن و نکویی های عمل در راستای الهی بودن آن مستفاد164

می گردد و کدام حدیث از امام علی (ع) مؤید همین موضوع است؟

حسن فاعلی - نّیة المؤمن خیٌر من عمله (1

حسن فعلی - نّیة المؤمن خیٌر من عمله (2

حسن فاعلی - فاعل الخیر خیٌر منه و فاعل الشر شر منه (3

حسن فعلی - فاعل الخیر خیٌر منه و فاعل الشر شر منه (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

افزایش ایمان یا لجاجت و کفر در برابر استماع آیات قرآن کریم از رسول خدا (ص) در زمان ایشان بیانگر کدام جنبه از سّنت های165

الهی است؟

جلوه های سّنت امداد عام (2 جلوه های سّنت امداد خاص (1

تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد عام (4 تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد خاص (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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در بیان قرآن کریم ضرر و زیان واضح و آشکار تابع چیست و علت دشمنی مسلمانان با حاکمان ظالم در کدام عبارت قرآنی مشهود166

است؟

﴿و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه﴾ - ﴿من یعبد اهللا علی حرف﴾ (1

﴿و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه﴾ - ﴿قد کفروا بما جاءکم من الحق﴾ (2

﴿عدّوی و عدّوکم اولیاء تلقون ایهم بالمودة﴾ - ﴿قد کفروا بما جاءکم من الحق﴾ (3

﴿عدّوی و عدّوکم اولیاء تلقون ایهم بالمودة﴾ - ﴿من یعبد اهللا علی حرف﴾ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

جملۀ "ای کاش آن کار را انجام نمی دادم" به کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارد و کدام بیت مستنبط همین167

موضوع است؟

مسئولیت پذیری - گر نبودی اختیار این شرم چیست                     این دریغ و خجلت و آزرم چیست (1

احساس رضایت یا پشیمانی - گر نبودی اختیار این شرم چیست                 این دریغ و خجلت و آزرم چیست (2

مسئولیت پذیری - هیچ عاقل مر کلوخی را زند                 هیچ با سنگی عتابی کس کند (3

احساس رضایت یا پشیمانی - هیچ عاقل مر کلوخی را زند             هیچ با سنگی عتابی کس کند (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

اگر با شاعر هم نوا شویم که: "هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟               هیچ با سنگی عتابی کس کند؟" مفهوم کدام عبارت شریفه را168

انیس جان خود کرده ایم و چرا؟

﴿َو َمْن َعِمَي َفَعَلْيَها﴾ - ﴿َو َانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾ (1

َمت َایدیُكم﴾ - ﴿َو َانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾ ﴿ذِلَك ِبما َقدَّ (2

ُكْم﴾ َمت َایدیُكم﴾ - ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ ﴿ذِلَك ِبما َقدَّ (3

ُكْم﴾ ﴿َو َمْن َعِمَي َفَعَلْيَها﴾ - ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گرفتاری به کیفر آنچه انسان به طور مستمر مرتکب می شود، ثمرۀ چیست و تقوامداری جامعۀ ایمانی آنان را شایستۀ دریافت کدام169

موهبت الهی می گرداند؟

بوا" - "َلَفَتحنا َعلیِهم َبَرکاٍت" "َولِکن َکذَّ (2 ُهم ُسُبَلنا" بوا" - "َلَنهَدَینَّ "َولِکن َکذَّ (1

ُهم ُسُبَلنا" بوا ِبآیاِتنا" - "َلَنهَدَینَّ یَن َکذَّ "َو الذَّ (4 بوا ِبآیاِتنا" - "َلَفَتحنا َعلیِهم َبَرکاٍت" یَن َکذَّ "َو الذَّ (3

تالیفی محمدرضا فرهنگیان
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خداوند "انسان هایی را که هدف خلقت خود را نادیده گرفته اند و بندۀ هوای نفس و شیطان شده اند"، در کدام آیه مورد خطاب170

قرار داده است؟

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (ِإنَّ (1

اها َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها﴾ (َو َنْفٍس َو ما َسوَّ (2

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ (ِإنَّ (3

ْيَطاَن﴾ (َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ (4

تالیفی حسین باغانی

عام ترین و فراگیرترین قانون الهی در کدام سّنت هویدا است و کدام حدیث نورانی هم مضمون این سّنت است؟171

امداد عام الهی - "من یموت بالّذنوب اکثر مّمن یموت..." (1

ابتال - "من یموت بالّذنوب اکثر مّمن یموت..." (2

امداد عام الهی - "اّنما المؤمن بمنزلة کّفة المیزان..." (3

ابتال - "اّنما المؤمن بمنزلة کّفة المیزان..." (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

از آیه شریفه ﴿ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾ چه موضوعاتی برداشت می گردد؟172

الف) رابطه متقابل و دوسویه میان ربوبیت الهی و عبودیت و صراط مستقیم حاکم است.

ب) این آیه نازل به توحید عملی است زیرا گام گذاشتن در راه راست مربوط به رفتار و سبک زندگی توحیدی است.

ج) این آیه به بازتاب توحید عملی، در زندگی فردی اشاره دارد.

د) باتوجه به کلیدواژه "رب" می توانیم دریابیم که خاستگاه عبودیت الهی، ربوبیت خداوند است.

ب - ج (2 الف - د (1

ب - د (4 الف - ج (3

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

فرجام تالشگران و گزینشگران راه حق به ترتیب چیست؟173

حمایت و دست گیری خداوند از آن ها و پیش بردن آن ها با پشتیبانی خدا - ساخته شدن هویت و شخصيت انسان ها (1

حمایت و دست گیری خداوند از آن ها و پیش بردن آن ها با پشتیبانی خدا - یافتن لوازم و امکانات رسیدن به حق و پیمودن (2

مراتب کمال

رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها - یافتن لوازم و امکانات رسیدن به حق و پیمودن مراتب کمال (3

رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها - ساخته شدن هویت و شخصيت انسان ها (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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جمله امام علی (ع) در خصوص گرفتاری انسان با احسان پیاپی خداوند یادآور کدام آیه و سّنت الهی است؟174

﴿کّال نمّد هؤالء و هؤالء...﴾ - امداد خاص الهی (2 ﴿کّال نمّد هؤالء و هؤالء...﴾ - امداد عام الهی (1

﴿و اّلذین کّذبوا بایاتنا...﴾ - استدراج (4 ﴿ولکن کّذبوا فاخذناهم...﴾ - امالء و امهال (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

کدام یک از آیات زیر بر بی همتایی خداوند در همه مراتب توحید اشاره دارد و از کدام آیه شریفه استنباط می شود پرسش و پاسخ175

هر دو از خداوند است و مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرک را نمی پذیرند؟

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء﴾ ْرِض ُقِل اُهللا ُقْل َأَفاتَّ َماَواِت َواْألَ ﴿ولم یکن له کفوا احد﴾ - ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ (1

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء﴾ ْرِض ُقِل اُهللا ُقْل َأَفاتَّ َماَواِت َواْألَ ْرِض﴾ - ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ َماَواِت َو َما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ﴿ِللَّ (2

ُق﴾ ِه ُشَرَكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْل ﴿ولم یکن له کفوا احد﴾ - ﴿َجَعُلوا ِللَّ (3

ُق﴾ ِه ُشَرَكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْل ْرِض﴾ - ﴿َجَعُلوا ِللَّ َماَواِت َو َما ِفي اْألَ ِه َما ِفي السَّ ﴿ِللَّ (4

تالیفی منوچهر ستینه

نصرت و هدایت الهی یکی از جنبه های کدام سّنت الهی است و چه چیزی آن را به دنبال خواهد داشت؟176

توفیق الهی - لطف و رحمت الهی (2 سبقت رحمت بر غضب - لطف و رحمت الهی (1

سبقت رحمت بر غضب - تالش و مجاهدت (4 توفیق الهی - تالش و مجاهدت (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

ْيَطاَن...﴾ مصداق راه راست چیست و متبوع عدم پیروی از شیطان چیست؟177 باتوجه به آیۀ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

پرستش خداوند - آشکار بودن دشمنی شیطان (2 پرستش خداوند - کفر بودن پیروی از خدا (1

قیام برای خداوند - کفر بودن پیروی از غیر خدا (4 قیام برای خداوند - آشکار بودن دشمنی شیطان (3

تالیفی محمد علی عبادتی

" تعداد نفرات نقش اصلی را در قیام خالصانه برای خداوند ندارد."  این پیام از کدام آیۀ شریفه، بر جان رهرو کالم وحی می نشیند؟178

ْيَطاَن﴾ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ (1

﴿َو َأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (2

َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة...﴾ ﴿ُقْل ِإنَّ (3

ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾ ﴿ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َو ُنُسِكي َو َمْحَياَي َو َمَماِتي ِللَّ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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عمل به فرمان امام خمینی "قدس سره" مبنی بر لبریز نمودن عالم از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت179

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

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

خاستگاه سرپیچی از فرمان های الهی و ستم کردن به خود چیست و بندگانی که در این کار زیاده روی کرده اند چگونه مخاطب180

خداوند قرار می گیرند؟

حرمت شکنی صاحب و موال - از رحمت الهی ناامید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می بخشد. (1

حرمت شکنی صاحب و موال - کسى که از گناه توبه کرده مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده است. (2

پیروی از نفس اماره و انجام گناه - کسى که از گناه توبه کرده مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده است. (3

پیروی از نفس اماره و انجام گناه - از رحمت الهی ناامید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می بخشد. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

یادآوری اخذ پیمان خدا در نهاد آدمی با کدام عبارت قرآنی معرفی شده است و انذار الهی در مورد آن، چیست؟181

﴿ان عبدونی﴾ - ﴿هذا صراط مستقیم﴾ (2 ﴿ان اعبدونی﴾ - ﴿الیه صراطًا مستقیمًا﴾ (1

﴿فاعبدوه﴾ - ﴿الیه صراطًا مستقیمًا﴾ (4 ﴿فاعبدوه﴾ - ﴿هذا صراط مستقیم﴾ (3

تالیفی حسین باغانی

خداوند چه کسانی را به سوی خود و به راه راست هدایت می کند؟182

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه﴾ ا الَّ ﴿َفَأمَّ (2 َقْوا﴾ ﴿َأنَّ َأْهَل اْلُقري  آَمُنوا َو اتَّ (1

َس ُبْنَياَنُه َعَلٰى َتْقَوٰى ِمَن اِهللا﴾ ﴿َأَفَمْن َأسَّ (4 ﴿آَمَن ِباِهللا َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا﴾ (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در مذاکره رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ایران با َزْهرة بن عبداهللا فرمانده لشگر مسلمانان در چه موضوعی اختالف نظر داشتند و این183

موضوع مؤید کدام معیار تمدن اسالمی است؟ و کدام آیه با آن مرتبط است؟

برابری افراد جامعه - جامعه عدالت محور - ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...﴾ (1

برابری افراد جامعه - جامعه توحیدی - ﴿من آمن باهللا و الیوم االخر...﴾ (2

برابری زن و مرد - جامعه عدالت محور - ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...﴾ (3

برابری زن و مرد - جامعه توحیدی - ﴿من آمن باهللا و الیوم االخر...﴾ (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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خداوند در قرآن کریم خسران زدگی در دنیا و آخرت را چگونه توصیف می کند و این سرنوشت مختوم کدام گروه از انسان ها است؟184

زیان بی بدیل - کسانی که خدا را بر يک جانب و کناره ای می پرستند. (1

زیان آشکار - کسانی که با دشمنان خدا مهربانانه دوستی می کنند. (2

زیان آشکار - کسانی که خدا را بر يک جانب و کناره ای می پرستند. (3

زیان بی بدیل - کسانی که با دشمنان خدا مهربانانه دوستی می کنند. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

حرکت رو به جلویی که در انتقال فرهنگ اروپا از تمدن اول به تمدن دوم صورت پذیرفت، کدام است و کدام نتیجه را در پی185

داشت؟

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روی آوردن به مسیحیت - نگارش یافتن کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ (1

کنار گذاشتن مسیحیت و بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها - نگارش یافتن کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ (2

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روی آوردن به مسیحیت - ترجمۀ فوری کتاب های مسلمانان و عالقه مندی به پژوهش (3

کنار گذاشتن مسیحیت و بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها - ترجمۀ فوری کتاب های مسلمانان و عالقه مندی به پژوهش (4

تالیفی محمد رضایی بقا

وقتی رسول خدا (ص) می فرمایند: "نیة المؤمن خیٌر من عمله" تقدم و ارجحّیت کدام موضوع را می رساند و با کدام سخن امام علی186

(ع) هم آوایی دارد؟

تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی - "انما االعمال بالنّیات" (1

تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی - "فاعل الخیر خیٌر منه" (2

تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی - "فاعل الخیر خیٌر منه" (3

تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی - "انما االعمال بالنّیات" (4

تالیفی حسین باغانی

عبارت جهان در هرلحظه نیازمند فیض الهی است و اگر لحظه  ای رابطۀ آن با مبدأ هستی قطع شود نابود می  شود، به کدام موضوع187

اشاره دارد و آیۀ شریفۀ ﴿ذلک بما قدمت ایدیکم و أن اهللا لیس بظالم للعبید﴾ ما را متوجه کدام  یک از شواهد وجود اختیار می  سازد؟

انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد - تفکر و تصمیم (1

انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد - مسئولیت  پذیری (2

انسان در جهانی زندگی می  کند که قضا و قدر الهی بر آن حاکم است - مسئولیت  پذیری (3

انسان در جهانی زندگی می  کند که قضا و قدر الهی بر آن حاکم است - تفکر و تصمیم (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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آیۀ شریفۀ ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾ بیش از هر چیز ناظر کدام یک از مراتب توحید است و نشانگر کدام مضمون است؟188

والیت - سرپرستی و فرمانروایی عالم از خداست و هیچ کس در آن شریک او نیست. (1

ربوبیت - سرپرستی و فرمانروایی عالم از خداست و هیچ کس در آن شریک او نیست. (2

ربوبیت - اوست که جهان را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می کند و به پیش می برد. (3

والیت - اوست که جهان را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می کند و به پیش می برد. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

سرسپردگی انسان برای خدا و مصروف داشتن عمر و زندگی اش در راه او پیام کدام آیۀ شریفه بوده و کدام عبارت این کریمه عّلت و189

مبنای این سرسپردگی است؟

قل اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هللا رّب العالمین - رّب العالمین (1

قل اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هللا رّب العالمین - محیای و مماتی هللا (2

قل اّنما اعظکم بواحدة َان تقوموا هللا مثنی و فرادی - اّنما اعظکم بواحدة (3

قل اّنما اعظکم بواحدة َان تقوموا هللا مثنی و فرادی - َان تقوموا هللا (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

درک این موضوع که آفریننده ای حکیم جهان را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات مدد می رساند چگونه است و این درک،190

مستمسک کدام دستور خداوند به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم است؟

ُق ُکلِّ شیٍء﴾ هرکدام از ما، بر اساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم - ﴿ُقِل اُهللا خاِل (1

هرکدام از ما، بر اساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم - ﴿ُقل َاَغیَر اِهللا َابغی َرّبَا﴾ (2

ُق ُکلِّ شیٍء﴾ قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرامی خواند - ﴿ُقِل اُهللا خاِل (3

قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرامی خواند - ﴿ُقل َاَغیَر اِهللا َابغی َرّبًا﴾ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 

خطاب خداوند به انسان هایی که همواره بر سر دوراهی بندگی خالق یا مخلوق قرار دارند، کدام است؟191

ما َاِعُظُكم ِبواِحَده َان َتُقوموا ِلّلِه َمثنی َو ُفرادی﴾ ﴿ُقل ِانَّ (1

ه َو َلُكم َعُدوُّ ُمبيُن﴾ يطاَن ِانَّ ﴿َاَلم َاعَهد ِاَليُكم يا َبني آَدَم َان ال َتعُبدوا الشِّ (2

ُکم َفاْعُبُدوُه﴾ ﴿ِاّن اَهللا َرّبی َو َربُّ (3

ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشٍئ﴾ ﴿ُقْل أَغْير اِهللا أْبِغى َرب� (4

تالیفی وحیده کاغذی
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استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وی لغزش از مسیر متصّور کدام آیۀ شریفه و سقوط در دّرۀ هولناک و ظلمانی کدام مرتبۀ شرک192

است؟

﴿قل اهللا خالق کّل شیء و هو الواحد القّهار﴾ - خالقیت (1

﴿قل اهللا خالق کّل شیء و هو الواحد القّهار﴾ - ربوبیت (2

﴿َاغیر اهللا َابغی رّبًا و هو رّب کّل شیء﴾ - خالقیت (3

﴿َاغیر اهللا َابغی رّبًا و هو رّب کّل شیء﴾ - ربوبیت (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

از عبارت قرآنی ﴿اهللا نور السماوات و االرض﴾ کدام موضوع مستفاد می گردد؟193

رابطه وجود ما با خداوند همانند جریان برق با موّلد آن است. (1

اگر خورشید نتابد دیگر اثری از پرتوهای آن نیست لذا ما فقط در بقا به خداوند نیازمندیم. (2

قلبی که دارای پاکی و صفا است با رؤیت هر چیزی در این عالم خدای متعال را درمی یابد. (3

تمام موجودات هستی، وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می گردند. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص)؛ کدام گزینه معّرف سه تن از بهترین زنان تاریخ است؟194

حضرت زینب (س) - حضرت مریم (س) - حضرت آسیه (س) (1

حضرت آسیه (س) - حضرت مریم (س) - حضرت زهرا (س) (2

حضرت صدیقه کبری (س) - حضرت زهرا (س) - حضرت آسیه (س) (3

حضرت زینب (س) - حضرت مریم (س) - حضرت فاطمه (س) (4

تالیفی محمد علی عبادتی

چرا خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را برطرف کند و کدام آیۀ شریفه به این موضوع اشاره دارد؟195

چون همۀ مخلوقات به طور مداوم به خداوند نیاز دارند. - ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ (1

چون خداوند مستغنی از تمام موجودات است. - ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ (2

چون همۀ مخلوقات به طور مداوم به خداوند نیاز دارند. - ﴿یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن﴾ (3

چون خداوند مستغنی از تمام موجودات است. - ﴿یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

َما ُنْمِلی َلُهْم" و "َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم" مصداق "ُهم و ِهم" به ترتیب کدام است؟196 در دو عبارت قرآنی "َأنَّ

همه انسان ها ـ ایمان و عمل صالح (2 مشرکین ـ ایمان و عمل صالح (1

بدکاران ـ ایمان و تقوا (4 کفار ـ ایمان و تقوا (3

تالیفی وحیده کاغذی
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اینکه "به تدریج اندک امیدی که برای تابیدن نور حق در دل افراد وجود داشت، باد بر باد برود" و "انسان دچار هالکت ابدی شود"،197

به ترتیب بیانی از کدام قوانین الهی هستند و آیۀ مربوط به دومین مورد، کدام است؟

نُفِسِهم...﴾ ما ُنملی َلُهم َخیٌر ِالَ ذیَن َکَفروا َانَّ استدراج - استدراج - ﴿َو الَیحَسَبنَّ الَّ (1

نُفِسِهم...﴾ ما ُنملی َلُهم َخیٌر ِالَ ذیَن َکَفروا َانَّ استدراج - امالء - ﴿َو الَیحَسَبنَّ الَّ (2

بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعَلموَن...﴾ ذیَن َکذَّ امهال - استدراج - ﴿َو الَّ (3

بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعَلموَن...﴾ ذیَن َکذَّ امالء - امهال - ﴿َو الَّ (4

تالیفی محمد رضایی بقا

پرستش خدا از روی تردید و استخدام دین برای دنیا از دقت در کدام آیۀ شریفه مستفاد می گردد؟198

﴿و من الناس من یعبد اهللا علی حرف فان اصابه خیر...﴾ (1

﴿الم اعهد الیکم یا بنی آدم َان التعبدوا الشیطان...﴾ (2

﴿یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدّوی و عدّوکم...﴾ (3

﴿ما لهم من دونه من ولّی و الیشرک فی حکمه احدًا﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

از آنجائی که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی که بی توجه به این گرایش هستند را199

چگونه مورد بازخواست قرار داده است؟

﴿قل انما اعظکم بواحدة ان تقومو هللا مثنی و فرادی...﴾ (1

﴿الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین﴾ (2

﴿قال رب السجن احبُّ الّی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عنی﴾ (3

ُه لُیسِجَننَّ و لیکونا فی الصاغرین﴾ ﴿فاستعصم و لئن لم َیْفَعل ما آُمُر (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

التزام و اقرار به جملۀ "ال ِالَه ِاّال اهللا" به ترتیب چه پیامدهایی در پی داشته و این جمله به کدام اعتقاد موحدان اعتبار می بخشد؟200

تغ�ر همۀ زندگی فرد تازه مسلمان - وجوب دفاع از حقوق فرد تازه مسلمان بر دیگر مسلمانان - ﴿َو الُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ (1

وجوب دفاع از حقوق فرد تازه مسلمان بر دیگر مسلمانان - به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد (2

َة َلِهَي اْلَحَيَواُن﴾ اَر اْآلِخَر تازه مسلمان - ﴿ِإنَّ الدَّ

َة اَر اْآلِخَر تغ�ر همۀ زندگی فرد تازه مسلمان - به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد تازه مسلمان - ﴿ِإنَّ الدَّ (3

َلِهَي اْلَحَيَواُن﴾

وجوب دفاع از حقوق فرد تازه مسلمان بر دیگر مسلمانان - تغ�ر همۀ زندگی فرد تازه مسلمان - ﴿َو الُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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خداوند کریم در ادامۀ آیۀ 16 سورۀ رعد ﴿قل من رّب الّسماوات و األرض قل اهللا َافاّتخذتم...﴾ از عدم تساوی و برابری چه کسانی و201

چه چیزی سخن می  گوید؟

نابینا و بینا و تاریکی و نور (2 نابینا و بینا و جهل و علم (1

جهل و علم و کفر و ایمان (4 جهل و علم و تاریکی و نور (3

تالیفی جعفر رنجبرزاده

آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق، عناد و دشمنی می ورزند، گرفتار کدام سّنت می شوند و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟202

ُبوا ِبآياِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن﴾ ِذيَن َكذَّ امال و استدراج - ﴿َو الَّ (1

ُبوا ِبآياِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن﴾ ِذيَن َكذَّ امداد - ﴿َو الَّ (2

َک َمْحُظورًا...﴾ َک َو َما َکاَن َعَطاُء َربِّ امال و استدراج - ﴿ُکال� ُنِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (3

َک َمْحُظورًا...﴾ َک َو َما َکاَن َعَطاُء َربِّ امداد - ﴿ُکال� ُنِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

در راستای نیازمندی جهان به خداوند کدام عبارت با بقیه متفاوت است؟203

انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند. (1

هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد برای موجود شدن نیازمند به دیگری است. (2

هستی موجودات به خداوند وابسته است و اگر خداوند هستی بخشی نکند دیگر موجودی در جهان نخواهد ماند. (3

یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد. (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 

" کدام مفهوم مستفاد می گردد؟204 از حدیث شریف "اللهمَّ التکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا

درک بیشتر فقر و نیازمندی معلول و نتیجه افزایش عبودیت و بندگی خداوند است. (1

گاه در پیشگاه الهی عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاص را از او نگیرد. انسان آ (2

گاه در سایۀ لطف و رحمت الهی نیازمندی پیوسته خود را درک می کنند. انسان های ناآ (3

درک بیشتر فقر و نیازمندی متبوع افزایش معرفت و خودشناسی است. (4

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

از آیۀ ﴿یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن﴾" کدام مفهوم برداشت می گردد؟205

زمینیان همواره از آسمانیان درخواست می کنند و افالکیان خواستۀ آن ها را از خداوند تقاضا دارند. (1

اقتضای پدیده ها این است که نه تنها در پیدایش بلکه در بقا نیز وابسته به واجب الوجود هستند. (2

نیاز موجودات به خداوند پس از پیدایش کمتر شده و ازاین رو بعضی مواقع با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. (3

نیاز موجودات به خداوند پس از پیدایش بیشتر شده و ازاین رو دائمًا با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. (4

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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کسی که از لطف و هدایت الهی بهره نبرد با کدام لفظ در قرآن از او یاد شده است و در چه مسیری قدم می گذارد؟ 206

" - سرگردانی "کفورًا (2 " - شقاوت کافرًا (1

" - شقاوت "کفورًا (4 " - سرگردانی "کافرًا (3

تالیفی حسین باغانی

بستر و زمینۀ سّنت ابتال مدلول کدام آیۀ شریفه است؟207

﴿َمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها َو من جاء بالسیئة فال ُیجزی اّال مثلها﴾ (1

﴿َاحسب الناس َان یترکوا َان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون﴾ (2

﴿کّل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة و الینا ترجعون﴾ (3

﴿کّال نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء رّبک و ما کان عطاء رّبک محظورًا﴾ (4

تالیفی جعفر رنجبرزاده

اشاره به سود داشتن بینایی و زیانبارِی کوردلی، پس از کدام اتمام حجت قرآن با مردم اتفاق افتاده است؟208

ُكْم﴾ ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ (2 َمْت َأْيِديُكْم﴾ ﴿َذِلَك ِبَما َقدَّ (1

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ ﴿َلْيَس ِبَظالَّ (4 ِبيَل﴾ ا َهَدْيَناُه السَّ ﴿ِإنَّ (3

تالیفی محمد علی عبادتی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

انسان می تواند با پیروی از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند، همچنین می تواند با پیروی از نفس اماره و انجام گناه از

فرمان های خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد.

امام کاظم در جریان بشر بن حارث فرمودند: اگر بنده بود بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را نگه می داشت این بساط را به پا

نمی کرد، بنابراین ایشان سر باز زدن از بندگی خداوند را حرمت شکنی می دانست.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 2

پاسخ سؤال از دقت در آیۀ شریفۀ زیر به دست می آید:

َة ذِلَک ُهَو نیا َو اآلِخَر ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیعُبُد اَهللا َعَلی َحرٍف َفِان َاصاَبه َخیٌر ِاطَمَانَّ ِبه َو ِان َاصاَبتُه ِفتَنٌة ِانَقَلَب َعلی َوجِهه َخِسَر الدُّ

الُخسراُن الُمبیُن﴾

از مردم کسى هست که خدا را بر يک جانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگى] عبادت و بندگى می کند، پس اگر

خيری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر باليی به او رسد، از خدا روی گردان می شود. او در دنيا و آخرت، [هر دو]، زيان

می بیند. اين همان زيان آشکار است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 3

پاسخ سؤال از دقت در آیۀ شریفۀ زیر به دست می آید:

َم َو اُهللا َالَيْهِدي اْلَقْوَم َس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ ْن َأسَّ َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َو ِرْضَواٍن َخْيٌر َأم مَّ ﴿َأَفَمْن َأسَّ

اِلِمين﴾ الظَّ

آيا آن کس که بنياد [کار] خود را بر پایۀ تقوای الهی و خشنودى خدا نهاده، بهتر است يا کسى که بناى خود را بر لبۀ پرتگاهى در حال

سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرومی افتد؟ و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 4

از آیه ﴿الم عهدا علیکم یا بنی آدم ان التعبد و الشیطان انه لکم عدوٌّ مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾؛ "ای فرزندان آدم، آیا از

شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار است" دریافت می شود که خداپرستی و عدم اطاعت از شیطان

رجیم یک پیمان الهی است که همه ملزم به انجام آن هستند، لذا خداوند پس از دستور به نفی اطاعت از شیطان و بیان علت آن

به تحقق اخالص در بندگی که همان صراط مستقیم است اشاره می کند. مورد (الف) از این آیه برداشت نمی شود و در مورد (ج)

همواره می تواند بهترین راه مستقیم را بیابد، نادرست است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

MrKonkoriجمعبندی دینی دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 5

در فرهنگ قرآن کریم، توفیق به معنای آسان نمودن است و یکی از جلوه های این توفیق، نصرت و هدایت الهی است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 6

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن برای حضرت یوسف (ع) ذکر کرده، داشتن اخالص و رسیدن به مقام مخَلصین است.

طبق عبارت ﴿و اّال تصرف عنی کیدهّن﴾ حضرت یوسف (ع) دفع وسوسه های زنان را از خداوند می خواهد و رهایی خود از شر

شیطان و وسوسه های آنان را به خداوند می سپارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 7

شرک در ربوبیت: اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را بر عهده دارند. اگر

کسی در کنار ربوبیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند،

امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده است. عقیده به توانایی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم و اولیای دین علیهم السالم در

برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن ها و مستقل از خدا بدانیم. آیۀ 

ا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء﴾ توحید ربوبیت اشاره دارد.   شریفۀ  ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب�

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 8

الزمه توحید عملی عبودیت و بندگی خدا اطاعت از خداوند، پیامبران او و جانشینان ایشان می باشد که به طور کامل در آیه معروف

کید شده است. اولیای امر بر آن تأ

این آیه عالوه بر سفارش بر اطاعت خدا و پیامبرانش، سفارش به اطاعت از اولیای امر نیز می کند که بر اساس حدیث جابر همانا

اولیای امر دوازده امام می باشند.

در بیان قرآن کریم گروهی که خیری بر آن ها می رسد و آرام می گیرند خدا را عبادت می کنند ﴿کان اصابة خیر أطمان﴾ به توصیف

شده است و اگر به آن ها سختی افتد دست از عبادت خدا بردارند و روی گردان شوند ﴿َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه﴾ توصیف

شده اند.

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 3 9

خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. ازاین رو هرکس در خود می نگرد و یا به تماشای

ماواِت و األرض" مؤید جهان می نشیند، خدا را می یابد (خدایابی فطری) و محبتش را در دل احساس می کند. آیۀ "اهللا نوُر السَّ

مشاهدۀ خدا در همه چیز است. گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد خدا می شود ولی باز که به خود بازمی گردیم،

او را در کنار خود یافته و می گو�م "دوست نزدیک تر از من به من است وین عجب تر که من از وی دورم". نیایش و عرض نیاز به

پیشگاه خداوند غفلت را کم می کند که مناجات پیامبر (ص): "الّلهّم ال تکلنی إلی نفسی..." مصداقی از نیایش و عرض نیاز به درگاه

خداوند است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 3 10

پذیرش عبادت اندک ← سبقت رحمت بر غضب / هدایت انسان تالشگر ← سنت خاص توفیق و سنتی که شامل انسان مؤمن و

کافر باشد می تواند هم سنت ابتالء و امتحان باشد و هم سنت امداد عام الهی که شامل همه انسان ها می گردد.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 11

با ظهور تمدن دوم اروپا در دورۀ قرون وسطی و کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و آغاز روی آوردن به مسیحیت، مردم

بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها و بت خانه ها از بین رفت و اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد.

اما از سوی دیگر، مبّلغان مسیحی که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسیس کرده بودند،

اعتقادات نادرستی را که ازنظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود، تبلیغ می کردند؛ بنابراین اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی

موجب انحراف این تمدن گردید.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 12

رابطۀ وجود پدیده ها با خدا، همانند پرتوهای نور با منبع نور است؛ یعنی اگر منبعی نباشد، پرتویی وجود ندارد پس اگر خداوند نیز

هستی بخشی نکند دیگر وجودی باقی نخواهد ماند. پس هستی موجودات چه در پیدایش و چه در بقا وابسته به ذات خداوند

است. ازاین رو در قرآن خداوند غنی و مخلوقات فقیر خوانده شده اند.

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 13

فروریختن دیوار کج یک قانون و قضای الهی است. هر قضا و قانونی متناسب با تقدیر خاصی است.

حضرت علی (علیه الّسالم) در پاسخ به یکی از یاران خود که پرسیده بود آیا از قضای الهی می گریزی پاسخ داد: "از قضای الهی به

قدر الهی پناه می برم."

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 14

پیامبر (ص) فرمود: هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد چشمه های حکمت و معرفت از قلبش بر زبانش

جاری خواهد شد و در آیه 46 سوره سباء می خوانیم اینکه به صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید به یک عمل خالصانه اشاره

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ می کند. ﴿َأْن َتُقوُموا ِللَّ

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 15

اندیشه بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. عالوه بر آن

می تواند برترین عبادت ها باشد. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "افضل العبادة ادمان التفّکر فی اهللا و فی قدرته: برترین عبادت

اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 16

َم َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َأَفَمْن َأسَّ

اِلِميَن﴾ درمی یابیم آنان که از هدایت الهی محروم می شوند به خاطر بنا کردن زندگی بر لبۀ پرتگاه آتش است. َواُهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 17

اگر خداوند، پیامبر اکرم (ص) را به  عنوان ولّی انسان  ها معرفی می  کند، به این معنا نیست که بخشی از والیت خود را به پیامبر

واگذار کرده باشد. بلکه پیامبر (ص) واسطه، رساننده و مسیر و مجرای رسیدن فرمان خدا به بندگان بوده است و این فهم درستی از

توحید در والیت است که در آیۀ ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولیٍّ َو َال ُیْشِرُک ِفی ُحْکِمِه َأَحدًا﴾ تصریح شده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 18

" همانا ما او را به راه راست هدایت کردیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس."

طبق ترجمه، به دلیل وجود تمایز در انتخاب برای انسان، قدرت اختیار وی، برداشت می شود که این امر در گزینۀ (1) تصریح شده

است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گزینه 3 19

اینکه انسان در پشت هر ظاهر و ورای هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واال است که ممکن است در نگاه نخست مشکل به

نظر آید؛ اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوان که پاکی و صفای قلب دارد. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم

قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 20

صرف وفور نعمت دلیل بر گرفتارشدن به استدراج نیست بلکه اگر کسی غرق در نعمت باشد و در همان حال بی اعتقادی به خداوند

و دستورات او باشد گرفتار استدراج شده است.

ازآنجاکه سؤال زمینه ساز سّنت استدراج را پرسیده پس پاسخ صحیح آیۀ مربوط به سّنت امالء است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 21

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 22

"از اویی جهان هستی" مربوط به توحید در خالقیت و اینکه جهان هستی از آِن اوست به توحید در مالکیت اشاره دارد و آیۀ شریفۀ

﴿قل الّلهم مالک الملک...﴾ مربوط به همین مرتبۀ توحیدی است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 23

زندگی دینی، روشی مطمئن است که بر پایۀ تقوا و خشنودی خدا بنا شده است. تکیه بر دستورات و احکام خداوند و اعتماد به

َس ُبْنیاَنُه َعَلی َتقوی ِمَن اِهللا َو دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می  برد و این  گونه سبک زندگی در آیۀ ﴿َأَفَمْن أسَّ

َم َو اُهللا ال َیْهِدی اْلَقوَم الّظالمیَن﴾ به این سبک زندگی اشاره شده َس ُبْنیاَنُه َعَلی ُجُرٍف هاٍر َفانهاَر ِبِه فی ناِر َجَهنَّ ِرضواٍن َخیٌر أْم َمن أسَّ

است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 24

تمام موارد اشاره به توحید در ربوبیت دارد به جز گزینۀ "3"، شرک در ربوبیت عبارت است از اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در

کنار او (نه عرض و نه طول) دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند. اگر کسی در کنار ربوبیت الهی، برای خود

یا سایر مخلوقات حساب جداگانه ای باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده

است.

تالیفی حسین باغانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 25

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

هر عملی یک جنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد.

- جنبۀ ظاهری بعد از عمل از بین می رود.

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

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

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

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

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

هرکس عین عمل خود را می بیند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 26

تدبیر جهان توحید در ربوبیت است که نتیجه توحید در والیت است و توان دخل و تصرف در جهان توحید در والیت است که

نتیجه توحید در مالکیت است.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی

گزینه 3 27

حکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دوراز خطا است که هدف درست و راه رسيدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و

تباهی ها می شود.

پيامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید:

"هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد."

اگر انسان در اخالص پيش رود، به مرحله ای می رسد که ديگر فريب وسوسه های شيطان را نمی خورد و گرفتار دام های شيطان

نمی شود؛ چراکه شيطان، خود اقرار کرده است که توانايی فريب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.

کسی که در دام های شیطان گرفتار شود، هم زندگی پاک و بانشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی

آخرت را.

تالیفی محمدرضا فرهنگیان

گزینه 3 28

"ما عدم ها�م (مقدمۀ اول) و هستی های ما                   تو وجود مطلقی (مقدمۀ دوم)، فانی نما"

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 29

حکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دوراز خطا است که هدف درست و راه رسيدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و

تباهی ها می شود.

پيامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید:

"هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد."

اگر انسان در اخالص پيش رود، به مرحله ای می رسد که ديگر فريب وسوسه های شيطان را نمی خورد و گرفتار دام های شيطان

نمی شود؛ چراکه شيطان، خود اقرار کرده است که توانايی فريب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.

کسی که در دام های شیطان گرفتار شود، هم زندگی پاک و بانشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی

آخرت را.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 30

َمُد﴾ بیانگر بی نیازی خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ "َیْسَأُلُه َمْن ِفي آیۀ ﴿اُهللا الصَّ

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن: هرآنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. او همواره َماَواِت َو اْألَ السَّ

دست اندرکار امری است"، مرتبط است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 31

اگر کسی گناهی مرتکب شد و توبه کرد، اما توبه اش را شکست و دوباره مرتکب گناه شد، هیچ مانعی ندارد که بازهم توبه کند و از

خداوند عذرخواهی نماید؛ چراکه خداوند کسی را که فورًا از گناه خود ناراحت می شود و بسیار توبه می کند، دوست دارد؛ زیرا

می بیند چنین فردی، بااینکه در دام گناه افتاده، اّما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود؛ و شرط کافی توبه

پشیمانی است.

تالیفی عباس نادری

گزینه 4 32

بر اساس آیات 15 و 16 سوره هود: "هرکس زندگی و تجمالت آن را بخواهد، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و

کم و کاستی نخواهند دید و در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده اند بربادرفته و کار و کردارشان باطل است."

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 33

ازآنجاکه انسان اعمال خود را برحسب اختیار انجام می دهد و تجسم همان اعمال را در جهان آخرت می بیند لذا از سوی خداوند

هیچ ظلمی بر انسان نمی شود.

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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گزینه 2 34

در انتهای آیه آمده است "و اهللا هو الغنی الحمید". غنی به معنای بی نیاز و حمید به معنای ستوده است.

ازآنجاکه خداوند غنای خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می برد لذا موردستایش است.

تنها وجود بی نیاز خداست؛ کسی به جز خدا بی نیاز مطلق نیست.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 35

ازجمله پاداش های وصف ناشدنی، دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند است و از بررسی زندگی پیشوایان دین

درمی یابیم که ایشان از راه بندگی خالصانه خدا آن مقام قرب و نزدیکی به محبوب را به دست آورده اند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 36

حضرت علی (ع) می  فرمایند: "خدای من! مرا این عّزت بس که بندۀ تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی، خدای من! تو

همان  گونه  ای که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن  گونه باشم که تو دوست داری."

تالیفی احسان هندی

گزینه 1 37

جوشش آب در درجۀ مشّخص و برخورداری انسان از اختیار هر دو یک ویژگی اعطاشده به یک مخلوق است که حاکی از تقدیر

الهی است. اختیار انسان در طول ارادۀ خداوند است. لذا این امر برخاسته از علل طولی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 38

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

گزینه 4 39

آیۀ شریفه می فرماید: "یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثٌم کبیٌر و منافع للّناس و اثمهما اکبر من نفعهما: از تو دربارۀ شراب و

قمار می پرسند بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی برای مردم است اّما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است."

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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گزینه 4 40

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

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

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

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

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

قوَن﴾ ُكم َتتَّ َقبِلُكم َلَعلَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 41

این تصور که چند خدا وجود دارد و هرکدام خالق بخشی از جهان باشند یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده باشند به معنای

آن است که هرکدام از آن ها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند یعنی به معنای آن است که

هریک از خدایان کماالتی دارد که دیگری آن کماالت را ندارند وگرنه عین هم می شوند و دیگر چند خدا نیستند.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 3 42

این آیه اشاره دارد، هریک از احکام و دستورات خداوند، دارای عّلت خاصی است و در پایان آیه نیز دلیل آن این گونه ذکر شده

گاه است ولی شما این گونه نیستید (و خدا می داند و شما نمی دانید). است زیرا خداست که بر هر چیزی آ

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 43

بنا بر آیۀ  ﴿ قل من رب السموات و االرض قل اهللا قل افاتخذتم من دونه اولیاء الیملکون النفسهم نفعا و ال ضرا قل هل یستوی االعمی

و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور ام جعلوا هللا شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل اهللا خالق کل شیء و هو الواحد

القهار﴾، توحید در خلق و ایجاد مستلزم نفی استقالل در وجود و علم و قدرت از غیر خداست و با نبودن این صفات کمالیه، ربوبیت

معنا ندارد. لذا مشرکان هیچ راهی برای اعتقاد به ربوبیت غیر خدا ندارند، جز آنکه توحید خالق را انکار نمایند و سهمی از خلق و

ایجاد برای الهه خود قائل باشند، لذا به پیامبر امر می کند که به آن ها بگوید خدا خالق همه چیز است تا به این ترتیب ریشه آن

احتمال باطل به کلی قطع گردد و دلیل توحید او در خلق و ایجاد هم آن است که خداوند وحدتی دارد که بر هر عدد و کثرتی قاهر

است و مجموع این دو صفت یعنی (وحدت) و (قاهریت)، صفت (احدیت) را نتیجه می دهد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 44

موجودات پیوسته از خداوند درخواست رحمت دارند زیرا همیشه نیازمند او هستند. پس فهم آیۀ "یا ایها الناس انتم الفقراء الی

اهللا" ما را به فهم و گفتن این عبارت که "َیسَاُلُه َمن ِفی الَسماواِت و اَالرض" سوق می دهد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 1 45

گاه دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس گاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اما انسان های آ انسان های ناآ

می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر

احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.

افزایش خودشناسی ← درک بیشتر فقر و نیاز ← افزایش عبودیت و بندگی

برای همین است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه

هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند:

": خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار. "َاللُهَم الَتِکلنی ِالی َنفسی َطرَفَة َعیٍن َاَبدًا

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 46

گناه آلودگی است و توبه پاک شدن از آلودگی ها است. توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شستشو می دهد. به همین

جهت این عمل را تخلیه یا پیرایش نیز می گویند و پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "التائب من الذنب کمن ال ذنب له".

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 47

آیۀ 11 سورۀ حّج: ﴿و من الّناس من یعبد اهللا علی حرٍف فان اصابه خیر اطمَأنَّ به و إن اصابته فتنة انقلب علی وجهه َخِسَر الّدنیا و

اآلخرة ذلک هو الخسران المبین﴾

تالیفی احسان هندی

گزینه 4 48

حضرت علی (ع) فرمودند: "تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است" و این موضوع مربوط به "دوری از گناه و تالش برای

انجام واجبات" از لوازم و راه های رسیدن به اخالص می باشد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 49

تنها موعظۀ پیامبر اکرم (ص) به مردم، قیام برای خدا "َان تقوموا هللا" و عهد فطری خدا با انسان "الم اعهد الیکم یا بنی آدم َان

التعبدوا الشیطان" است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 50

اینکه انسان عمل را از جهت کمیت و کیفیت، زمان و مکان و شیوه، همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد، حسن فعلی

محسوب می شود اینکه انجام دهنده کار دارای معرفت درست و نّیت الهی باشد، حسن فاعلی است.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 1 51

طی سّنت امتحان، هویت و شخصیت انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و شناخته می گردد و دودسته شدن مردم در برابر

دعوت انبیاء مربوط به سنت امداد عام است و آیۀ شریفۀ ﴿کّالً نمّد هؤالء...﴾ به همین سّنت اشاره دارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 52

سنت ابتال عام ترین و فراگيرترین قانون خداوند است که ثابت و هميشگی است و شامل همه دوران ها می شود.

در مواجهه با هر عملی ازطریق توجه به رعایت حریم واجبات و محرمات امتحان می شویم. در هنگام حضور در ميان مردم نيز

ازطریق رعایت حقوق دیگران مورد آزمایش قرار می گیریم.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 53

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست بلکه عامل و زمینه ساز آن است اّما این قضا متناسب با ویژگی و تقدیر

خاص آن دیوار یعنی کجی آن است. (تناسب قضا و قدر الهی)

رد گزینه 1 و 2 ← قدر الهی بر قضای الهی مقدم است نه برعکس.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 1 54

گاه دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند، هرچه معرفت انسان های آ

انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند، برای همین

است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم لطف و

": "خدایا هیچ گاه مرا رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند: "اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا

به اندازۀ چشم به هم زدنی به خودم وامگذار."

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 55

هرگونه دخل و تصرف در امور جهان در اعتقاد توحید در والیت مطرح می شود و انجام تمام معجزات توسط انبیاء الهی به اذن

خداوند و در رابطه طولی با اراده و تدبیر الهی بوده است و توحید عملی و نهایت بندگی خدا در انبیاء ظرف انجام معجزه را در

ایشان ایجاد کرده است. انجام معجزه به اذن خداست چون در عالم فقط خداوند می تواند تصرف کند و براین اساس والیت مطلق

دارد.

تالیفی منوچهر ستینه
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گزینه 4 56

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 

گزینه 2 57

بدون پذیرش قدر و قضای الهى هیچ نظمى برقرار نمی شود و هیچ زمینه ای براى کار اختیارى پدید نمی آید.

برخى چنین پنداشته اند که قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است و تصور می کنند تقدیر، چیزى وراى قانونمندى جهان و

نظم در آن است که وقتى به حادثه ای تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر نظمى را برهم می زند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 58

وحدانیت خدا در تدبیر امور هستی، بیانگر توحید در ربوبیت است که در عبارت "ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن: او هرلحظه دست اندرکار

امری است." با اشاره به امر و ارادۀ الهی، تب�ن شده است.

ماواِت َو اَالرِض: خدا نور (سبب پیدایی و وحدانیت در آغاز نمودن هستی به معنای توحید در خالقیت است که در آیۀ "اهللا نوُر السَّ

آشکاری) آسمان ها و زمین است"، به آن اشاره گردیده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 59

ُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن...﴾، انجام دادن گناه، نشانۀ جهالت و نادانی است. بر اساس عبارت قرآنی ﴿... َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأ

دقت کنید که "ُمْخَلصین"؛ یعنی اخالص دارندگان و کسانی که برای خدا، خود را خالص کرده اند" از وسوسه های شیطان درامان اند.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 1 60

از عبارت "َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة" درمی یابیم که به سنت سبقت رحمت بر غضب اشاره دارد چراکه پروردگار پاداش چندبرابری در

برابر کار نیک را در این سنت معرفی می کند و در تعریف این سنت داریم که ازآنجاکه خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه

آنان چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعالم می کند که:

پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است؛ یعنی حتی آنجا که خداوند بر کسی سخت می گیرد، بازهم از دریچه لطف و

رحمت است؛ بنابراین گزینه 1 صحیح است.

تالیفی عباس نادری
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گزینه 2 61

انسان حکیم، به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و پیچیده حق را از باطل تشخیص دهد و

گرفتار باطل نشود.

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن کریم برای حضرت یوسف (ع) ذکر کرده، داشتن اخالص و رسیدن به مقام مخَلصین است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 62

آیات شریفۀ ﴿و الیحسبّن اّلذین کفروا اّنما نملی لهم...﴾ و ﴿و اّلذین کّذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث الیعلمون و املی لهم...﴾ به

ترتیب به سّنت های امالء یا امهال و استدراج اشاره دارند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 63

کید بر زندگی توحیدی و سبک زندگی توحیدی یک انسان موحد در حضرت حافظ در بیت "بر آستان جانان گر سر توان نهادم..." تأ

بعد فردی، توحید عملی و بندگی خدا و نتایج آن دارد؛ و در بیت "نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر..." تناسب و مغایرت

معنایی آیه شریفه ﴿و لم یکن له کفوًا احد﴾ که خداوند هیچ مثل و مانندی ندارد استنباط می شود.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 3 64

امام کاظم علیه السالم در برخورد با زن خدمت کار گفت: "معلوم است که آزاد است. اگر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت

صاحب خود را نگه می داشت و این بساط را پهن نمی کرد."

باتوجه به این سخن درمی یابیم که بنده بودن شرط بندگی کردن است و کسی که بنده نیست حرمت شکنی می کند و حرمت

صاحب خود را نگه نمی دارد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 65

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما﴾ کسانی که به ا الَّ بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿َفَأمَّ

خدا گرویدند و به او تمّسک جستند مشمول هدایت الهی خواهند شد و این نقطۀ متقابل آیۀ صورت سؤال است که می گوید

خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 66

تسویف از ریشۀ "سوف" و به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است؛ به عبارت دیگر فرد گنهکار دائمًا به خود

می گوید "به زودی توبه می کنم" و این گفته را آن قدر تکرار می کند تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.

تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دورشدن از خداوند نیست بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت

او می شود. خداوند می فرماید: ﴿اّن اهللا یحّب التّوابین و یحّب المتطّهرین﴾

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 67

ْسَتِقيًما﴾ پاداش ْنُه َو َفْضٍل َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا مُّ ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة مِّ ا الَّ بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿َفَأمَّ

ایمان به خدا و تمسک به او، ورود به رحمت الهی و فضل او و هدایت یابی به راه مستقیم است.

الزم به ذکر است واژۀ "تمّسک" در صورت سؤال ما را به فهم آیۀ موردنظر طراح راهنمایی می کند. فعل "و اعتصموا به" به معنای

تمسک به خداوند است.

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 1 68

رسول اکرم در مورد جایگاه عدالت به عنوان یکی از معیارهای تمدن اسالمی فرموده است برترین جهاد سخن حقی است که انسان

در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد.

آیه 25 سوره حدید نیز معیار عدل الهی را تب�ن می کند.

تالیفی خیرهللا اسماعیلی

گزینه 2 69

یکی از اوصاف حضرت یوسف در قرآن داشتن اخالص و رسیدن به مقام ُمْخَلصین است حضرت یوسف (ع) زندان و حبس را به

ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه﴾ ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ گناهی که او را بدان دعوت کردند ترجیح داد و گفت: ﴿َقاَل َربِّ السِّ

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 70

دقت کنید که در صورت سؤال به قضای الهی و به فضیلت انتخاب مسیر امور توسط خدا اشاره دارد که آیه شریفه ﴿کل یوم هو فی

شأن﴾ به فاعلیت خداوند و ارادۀ او در انجام امور اشاره می کند.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 2 71

شيطان امروزه نيز، از همان نوع دامی که برای کشاندن حضرت يوسف به گناه و فساد گسترده بود، به صورت های گوناگون برای

انسان ها پهن کرده است تا هوس زودگذر آن ها را تحريک کند و به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاويدان محروم سازد. فیلم ها،

وبگاه ها، شبکه های ماهواره ای گمراه کننده، شبکه های مجازی ناسالم و گروه ها و دسته های منحرف اجتماعی ازجمله اين دام ها

است که مقاومت در برابر آن ها نيازمند روی آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصانه فرمان های اوست.

کسی که در چنين دام هایی گرفتار شود، هم زندگی پاک و بانشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی

آخرت را.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 72

قرآن رمز سعادت ما را تزکیه نفس می داند ﴿قد افلح من زّکاها﴾. تزکیه نفس زمانی رخ می دهد که نفس ما از آلودگی ها پاک شود،

این کار با توبه آغاز می شود؛ اّما برای تداوم پاک ماندن عالوه بر توبه باید به فرامین الهی عمل کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 73

پروردگار نیازی ندارد که برای بقاء خود نیازمند فرزندی باشد تا نیاز او را برآورده کند و همچنین برای پیدایش هم نیاز به والدی

ندارد تا او را به وجود آورد لذا در تمامی مراتب هستی بی نیاز است؛ بنابراین با عبارت هایی که بی نیازی او را نشان می دهد در

ارتباط است؛ مانند ﴿اهللا الصمد﴾ یا ﴿اُهللا ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد﴾

تالیفی عباس نادری

گزینه 3 74

نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن از او (استعانت) برای رسیدن به اخالص:

 غفلت از خداوند را کم می کند (کاهش غفلت) (افزایش معرفت)

ِبُعوِني زیاد می کند وَن اَهللا را به عنوان مقدمۀ َفاتَّ  محبت او را در قلب تقویت می سازد (ازدیاد و تقویت محبت) (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

و تقویت می سازد)

       و انسان را از کمک های الهی بهره مند می نماید.

اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به روی جهان بست، آیات الهی را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد.

"مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان هر دو عالم ُپر ز نور و دیده نابینا، چه سود"

هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز

می کند.

افزایش خودشناسی درک (احساس) بیشتر فقر و نیاز (به خدا) افزایش بندگی

برای همین است که پیامبر گرامی ما صلی اهللا علیه و آله و سلم، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند

می خواهد که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند:

ُهمَّ َال َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا" "َاللَّ

"خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار"

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 75

امام خمینى رحمت اهللا علیه مى فرمایند:

"نكتۀ مهمى كه همۀ ما باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است كه دشمنان ما و

جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى استقالل و آزادى ما را قبول دارند. به یقین، آنان مرزى جز عدول از

همۀ هویت ها و ارزش هاى معنوى و الهى مان نمى شناسند. به گفتۀ قرآن كریم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما

برنمى دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریكا و شوروى در تعقیبمان

خواهند بود تا هویت دینى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمایند."

مقام معظم رهبرى دراین باره  این گونه تذكر مى دهند:

"باید علم را كه مایۀ اقتدار ملى است، همه جدى بگیرند و دنبال كنند. كشورى كه مردم آن از علم بى بهره باشند، هرگز به حقوق

خود دست نخواهد یافت. نمى شود علم را از دیگران گدایى كرد. علم، درون جوش و درون زا است. باید استعدادهاى یک ملت به

كار افتد تا یک ملت به معناى حقیقى كلمه، عالم بشود."

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 76

ُنوَب َجِميًعا﴾، انسان را از مأیوس و ناامید شدن منع می کند. در حیلۀ ْحَمِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َيْغِفُر الذُّ خداوند در آیۀ شریفۀ ﴿َال َتْقَنُطوا ِمن رَّ

مأیوس کردن، شیطان به انسان می گوید: "اول گناه کن، بعد توبه کن" و پس ازاینکه گناه کرد می گوید: "آب که از سرگذشت، چه

یک وجب چه صد وجب". آنگاه انسان را ناامید می سازد و شخص گناهکار به خود می گوید: پروندۀ عملم آن قدر سیاه است که

دیگر توبه ام پذیرفته نیست.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 77

اگر سؤال شود: "آیا مشیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان است؟"، می توان گفت: خداوند به انسان ویژگی

مختار بودن را عطا کرده است. البته وجود ما، ارادۀ ما و عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به ارادۀ خداوند است؛ یعنی ارادۀ

انسان در طول ارادۀ خداست و با آن منافات ندارد. (رد گزینۀ "1")

دلیل نادرستی گزینه های (3 و 4): در یک ردیف بودن و در مرتبۀ یکسان قرار داشتن دو چیز، مربوط به ویژگی های علل عرضی

است که دربارۀ رابطۀ ارادۀ انسان با اختیار خدا، نادرست است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 78

﴾، موجب جُن َاَحبُّ ِاَلیَّ ِمّما َیدعوَننی َو ِاّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ َاَصُب ِاَلیِهنَّ کمک خواست حضرت یوسف (ع) با عبارت ﴿قاَل َربِّ السِّ

دورشدن از دام های شیطان بود که به واسطۀ زنان گسترده شده بود و بعدازاین عبارت حضرت یوسف (ع) منشأ آلودگی به گناه را

جهالت بیان می دارد: ﴿َو ِاّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ َاصُب ِاَلیِهنَّ َو َاُکن ِمن الجاِهلیَن﴾

دلیل نادرستی سایر گزینه ها: بخش هایی از تهدیدهای زلیخا به یوسف (ع) بیان گردیده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 79

یکی از زمینه های شکوفایی اختیار انسان، قانون مند بودن جهان است. این قانون مندی یا نظام "قضا و قدر الهی" هنگامی که انسان

را احاطه کند، صحنۀ بروز و ظهور اختیار انسان را شکل می دهد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 4 80

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما﴾: "و اّما کسانی که به ا الَّ مطابق آیۀ ﴿َفَأمَّ

خدا گرویدند و به او تمّسک جستند، به زودی [خدا] آنان را در جور رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان را به سوی خود،

به راهی راست، هدایت کند."، خداوند مؤمنان متمسک به دستورات خود را با برخورداری از رحمت و فضل خود و هدایت به راه

مستقیم، مشمول سنت امداد خاص یا توفیق الهی می گرداند.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 3 81

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 82

آیات شریفه در خصوص شراب و قمار می فرماید ﴿یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثٌم کبیٌر﴾ و در مورد زنا می فرماید ﴿و ال

تقربوا الّزنی اّنه کان فاحشًة و ساء سبیًال﴾

تالیفی جعفر رنجبرزاده

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 83

هرکس که نگران عاقبت کار خود است به روشنی درمی یابد که تکيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به

آينده را از بين می برد. در غير اين صورت، آینده ای غیرقابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند در سورۀ توبه با هشدار دادن به اين

مطلب می فرماید:

َم َواُهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ ﴿َأَفَمْن َأسَّ

اِلِميَن﴾ الظَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 84

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

که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید، [به گونه ای که] با آنان مهربانی کنید. حال آنکه آنان به دین حّقی که

برای شما آمده است، کفر ورزیده اند...

علت دوست نگرفتن و در اصطالح برائت آن است که آنان به دین حّقی که برای شما آمده است، کفر ورزیده اند که در گزینه 3

تصریح شده است.

تالیفی عباس نادری

گزینه 1 85

آیۀ شریفه که بیانگر اختیار است می فرماید: ﴿قدجاءکم بصائر من رّبکم فمن َابصر فلنفسه و من َعِمَی فعلیها﴾

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 86

حکم موارد "ب" و "ج" حرام است.

در رابطه با مورد "الف"دقت کنید که چنانچه برای استفاده از این نوع محصوالت و انتشار آن ها، از مؤلف، تولیدکننده و ناشر و...

اجازه گرفته شود، دیگر مشکلی ندارد و حرام نیست.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 2 87

"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
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گزینه 2 88

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغ�ر در نگرش انسان ها و تحّولی بنیادین در شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی مردم بود.

دقت شود که ویژگی بنیادین، برای شیوۀ زندگی استفاده شده است. پیامبر اکرم (ص) آمد تا جامعۀ جاهلی را متحول کند و مردم

را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد که اشاره به تحول در شیوۀ زندگی دارد.

دقت شود که فراتر بردن افق نگاه انسان ها از محدودۀ زندگی دنیایی، تغ�ر در نگرش است نه شیوۀ زندگی.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 89

ُه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیًال﴾: "به زنا نزدیک نشوید قطعًا نی ِانَّ قرآن کریم در مورد روابط نامشروع جنسی (زنا) می فرماید: ﴿َو الَتقَرُبوا الزِّ

آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است" رایج شدن این ارتباط، بازگشتی به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل

می کند. قرآن کریم در مورد بازگشت به جاهلیت هشدار می دهد و می فرماید: ﴿َاَفِان ماَت َاو ُقِتَل انَقَلبُتم َعلی َاعقاِبُکم﴾

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 90

مردم درصورتی می توانستند در اعتقاد به توحید به شک بیفتند که خدایان و بت های مشرکان نیز مانند خداوندمتعال بتوانند

خلق کننده موجودات باشند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 91

اختیار انسان از تقدیرات الهی و هدایتگری ایشان مربوط به ربوبّیت الهی است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 92

باتوجه به عبارت شریفۀ  "َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم" در آیۀ  زیر درمی یابیم که گرایش به پرستش در خلقت ما و نوع آفرینش ما قرار

ْيَطاَن دارد و خداوند انسان های بی توجه به این گرایش را مورد بازخواست قرار می دهد. ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َو َأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ "آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما ِإنَّ

دشمن آشکاری است؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟"  

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 93

تمام حوادث ریز و درشت عرصۀ امتحان الهی است و طی این سّنت این گمان که انسان رها شده و امتحان نمی شود منتفی

می گردد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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گزینه 3 94

اینکه خداوند حق تغ�ر و تصرف، والیت و فرمانروایی در جهان را دارد، تابع و نتیجۀ مالکیت خداست و اینکه پیامبر، واسطه و

رسانندۀ فرمان الهی به بندگان است، بیانگر والیت الهی و برخاسته از مالکیت است. توحید در مالکیت در آیۀ ﴿و هللا ما فی السماوات

و ما فی االرض﴾ مطرح شده است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 95

"سبک و سنگین کردن کارها" و "سنجیدن جوانب کار" مربوط به تفکر و تصمیم و "در نظر گرفتن آثار و عواقب کار" به

مسئولیت پذیری از شواهد اختیار در انسان اشاره دارند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 96

برخى چنین پنداشته اند که قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است و تصور می کنند تقدير، چیزى غیر از قانونمندى جهان و

نظم در آن است که وقتى به حادثه ای تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر نظمى را برهم می زند.

اعتقاد درست:

قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار نیست = سازگار است = مغایرت ندارد - منافات (تنافی) ندارد.

تقدير، چیزى غیر از قانونمندى جهان و نظم در آن نیست. = تقدير، قانونمندى جهان و نظم در آن است.

تقدیر وقتى به حادثه ای تعلق گرفت، هر قانونى را لغو نمی کند و هر نظمى را برهم نمی زند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 97

مقاومت در برابر دام های شیطان نیازمند روی آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانه فرمان های اوست. بنا بر آیۀ شریفۀ ﴿َوِمَن

َة َذِلَك ُهَو ٱلُخسَراُن نَيا َوٱآلِخَر اِس َمن َيعُبُد ٱَهللا َعَلى َحرف َفِإن َأَصاَبُهۥ َخيٌر ٱطَمَأنَّ ِبِه َوِإن َأَصاَبتُه ِفتَنٌة ٱنَقَلَب َعَلى َوجِهِه َخِسَر ٱلدُّ ٱلنَّ

ٱلُمِبيُن﴾ کسی که خدا را بر یک جانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند، هنگامی که فتنه ای

به او می رسد از خدا روی گردان می شود. پس اگر در زمرۀ مشمولین این آیه نباشیم می توانیم به پیشگاه خداوند روی آورده و

درنتیجه در برابر دام های شیطان مقاومت کنیم.

حکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دوراز خطا است که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و

تباهی ها می شود. پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید: "هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام

دهد، چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد."

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 1 98

فرعون اعتقاد ﴿ان ربکم االعلی﴾ شرک در ربوبیت را گسترش می داد امروزه نیز شرک جدید در ابعاد مختلف نتیجه ای جزء تخریب و

نابودی طبیعت و محیط زیست و دوقطبی شدن جوامع (گسترش فاصله کثرت فقرا و اقلیت اغنیاء) را در پی دارد.

تشریح سایر گزینه ها: رد گزینه (2، 3 و 4) به دلیل این است که برخی از مثال های مطرح شده در هر گزینه در پیامد فرعونیت

(شرک در ربوبیت) نمی گنجد.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 1 99

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما﴾ ا الَّ ﴿َفَأمَّ

"کسانی که به خدا گرویدند و به او تمّسک جستند، به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان

را به سوی خود، به راهی راست، هدایت کند."

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 100

قمار عالوه بر اینکه یک کار بیهوده است پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده ای برای جامعه ندارد به کار می گیرد و قرآن

کریم می فرماید: ﴿یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما﴾

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 101

ُهم ُسُبَلنا...﴾ مؤید سنت توفیق الهی است و امداد خاص است و سنت خاص محسوب ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَینَّ آیۀ شریفه ﴿والَّ

ُبوا ِبآَياِتَنا...﴾ سنت استدراج ِذيَن َكذَّ می گردد و آیۀ ﴿ُكال� ُنِمدُّ َهُؤَالِء...﴾ درباره سنت امداد عام است (رد گزینۀ 3 و 4) و آیۀ شریفۀ ﴿َوالَّ

اُس است و سنت خاص معاندان و مغروقان در گناه است و سنت خاص به حساب می آید (رد گزینه 1 و 3) و آیۀ شریفه ﴿َأَحِسَب النَّ

َأْن ُيْتَرُكوا...﴾ به سنت عام امتحان اشاره دارد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 4 102

برای پاسخگویی به این سؤال، نیاز است پاسخ "تدبر در قرآن" کتاب درسی را بلد باشید.

تي ِهَي َأحَسُن (روش سوم)﴾ َك ِبالِحكَمِة (روش اول) وَ  الَموِعَظِة الَحَسَنِة (روش دوم) وَ  جاِدلُهم ِبالَّ آیه: ﴿ادُع ِإلى َسبيِل َربِّ

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 2 103

بر اساس سنت امداد الهی، وقتی انبیاء مردم را به دین الهی فرامی خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته می شوند: دسته ای به

ندای حقیقت پاسخ مثبت می دهند و هدایت الهی را می پذیرند و دسته ای لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند،

ا سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هرکس، هرکدام از این دو راه را برگزیند... و باطن خود را آشکار کند و آیۀ شریفه ﴿ِإنَّ

ِبيَل...﴾ به آن اشاره دارد و اینکه خداوند پشتیبان و حامی انسان تالشگر است و مؤید سنت توفیق الهی است و عبارت َهَدْيَناُه السَّ

قرآنی "لفتحنا علیهم" به آن اشاره دارد و کسانی که ایمان آورند و تقوا پیشه کنند خداوند برای آنان برکات آسمان و زمین می گشاید.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 104

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

تقوای الهی ﴿لعّلکم تّتقوَن﴾ آمده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 105

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 

گزینه 3 106

رابطه اختیار انسان با اختیار خداوند یک رابطه طولی است و تمام موارد 1، 2 و 4 بیانگر رابطۀ طولی هستند به جز گزینۀ "3".

دقت کنید که در گزینۀ "3"، عدم ایمان به اثر داشتن کمک های معنوی مانند دعا و توّسل و... به معنای "رابطه عرضی" و قائل شدن

شرک است.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 2 107

افزایش خودشناسی ← درک بیشتر فقر و نیاز ← افزایش عبودیت و بندگی

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 3 108

بیت "ما چو نا�م و نوا در ما ز تست  ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست" مفهوم نیازمندی مخلوقات به خداوند در هر آن را

بیان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

بیت "ما نبودیم و تقاضامان نبود  لطف تو ناگفتۀ ما می شنود" به این موضوع اشاره دارد که خداوند در همه حال و حتی

گاهی دارد. پیش از پیدایش نسبت به نیازها و تقاضاهای موجودات آ

بیت "لذت هستی نمودی نیست را  عاشق خود کرده بودی نیست را" به نیازمندی موجودات در پیدایش اشاره می کند.

بیت "خشک ابری که بود ز آب تهی  نايد از وی صفت آب دهی" در خصوص پدیدآور است و نه پدیده.

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 3 109

انسان کوردل مصداق کسی است که در انتخاب ولی دچار خطا شده است، پس باید چشم دل باز کنیم تا نور الهی بر ما بتابد. این

کوردلی ثمرۀ استفادۀ ناصحیح و عدم بهره گیری از اختیار است.

ابتسام وبه  تالیفی محب

گزینه 3 110

رفتار پیامبر اکرم (ص) و بیانات قرآن کریم فضای به وجود آورد که در آن فاصلۀ طبقاتی، فقر و بی توجهی به محرومان زشت

ناِت...﴾ اشاره شده است. شمرده می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی می گردید. این مضمون در آیۀ ﴿َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیَّ

ایشان با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد و آیۀ ﴿و من آیاته ان خلق لکم...﴾ با اشاره به

خانواده، با آن مرتبط است.

تالیفی محمدرضا فرهنگیان

گزینه 1 111

  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 
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گزینه 3 112

بوا ِبآياِتنا َسنسَتدِرُجهْم ِمْن َحيُث الَيعَلمُوَن َو ُاملي َلُهْم إنَّ َكيدي ذيَن َكذَّ کسانی که نشانه های الهی را تکذیب می کنند بنا بر آیۀ ﴿َو الَّ

َمتيٌن﴾ دچار استدراج می شوند.

ُبوْا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن﴾: اگر َماِء َو اَألْرِض َولـِكن َكذَّ َن السَّ َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ بر اساس آیۀ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َو اتَّ

مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، قطعًا برایشان برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشا�م.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 113

باتوجه به فعل امر "ُقل" درمی یابیم که پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم باید فرمانی را از سوی خدا به مردم ابالغ کند و این موضوع

بیانگر توحید در والیت است. اگر خداوند پیامبر اکرم را ولی انسان ها معرفی می کند، بدین معنا است که ایشان را واسطۀ والیت و

رسانندۀ فرمان هایش قرار داده است.

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ 1: به خوِد عالی ظلم می شود.

گزینۀ 2: چون ممکن است بندگان خدا از رحمت او مأیوس شوند خداوند این دستور را به مردم می دهد.

گزینۀ 4: با توبه همۀ گناهان حتی شرک هم آمرزیده می شود.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 114

َس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ پاسخ سؤال از دقت در آیۀ شریفۀ ﴿َأَفَمْن َأسَّ

اِلِميَن﴾ مفهوم می گردد. َم َواُهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 115

آن کس که راه توحید را برمی گزیند و در پی آن اندیشه و دل و عمل خویش را برای رضای خدا قرار می دهد خطراتی او را تهدید

می کند و احتمال انحراف از توحید برای او هست. پس باید ببینیم چگونه از حریم اندیشه و دل پاسبانی کنیم تا آفت شرک به آن

راه نیابد و عمل ما خالص برای خداوند انجام می شود.

"پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم"

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 116

باتوجه به کالم امیرالمؤمنین (ع) که می فرمایند: "از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم"، درمی یابیم که خروج از قضا ممکن و

خروج از قدر ناممکن است.

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 4 117

قرآن کریم، آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را

به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

اُس ِباْلِقْسِط﴾ خداوند رسوالن خود را با َناِت َو َأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َو اْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّ بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیِّ

روشنگری ها فرستاد و با آن ها کتاب و ابزار سنجش (میزان) نازل کرد تا مردم برای برپایی عدل و قسط قیام کنند.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 118

ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء...﴾: "بگو آیا جز خداوند پروردگار را بطلبم درحالی که او پروردگار همه چیز در آیۀ شریفه ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب�

است". درمی یابیم پرسش و پاسخ هر دو از جانب خداست و روشن می شود که تنها مدبر جهان خداست. گزینۀ "1" در عین درست

بودن از این آیه دریافت نمی شود و گزینه های "2" و "3" باتوجه به کلیدواژه های رساننده فرمان های الهی و تحت سرپرستی توحید

در والیت دریافت می شود و قابل برداشت از این آیه نیست.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 119

از آیۀ شریفۀ ﴿ُقل من رّب الّسماوات و األرض قل اهللا افاّتخذتم من دونه اولیاء... ﴾ مفهوم می  گردد که پرسش و پاسخ مطرح  شده در

آیه هر دو از خداست. پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی

شرک را نمی  پذیرند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 120

َة ٰذِلَك ُهَو َاْلُخْسٰراُن َاْلُمِبيُن﴾ رویگردانی از خداوند ْنٰيا َو َاْآلِخَر باتوجه به عبارت قرآنی ﴿َو ِإْن َأٰصاَبْتُه ِفْتَنٌة ِاْنَقَلَب َعلٰى َوْجِهِه َخِسَر َالدُّ

متعال در هنگام برخورد با سختی ها علت و دلیل زیانکاری در دنیا و آخرت است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 121

  انسان مؤمن، عالوه بر اینکه می کوشد نّیت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد، تالش می کند عمل را به همان

صورت که خداوند دستور داده است، انجام دهد؛ یعنی عمل را از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوری انجام

دهد که خداوند می خواهد.  

پس در هر عملی باید دو "ُحسن" موجود باشد: ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی. حسن فاعلی بدین معنا است که انجام دهنده کار،

دارای نیت الهی باشد. حسن فعلی نیز بدین معنا است که کار به درستی و به همان صورت که خداوند فرمان داده است انجام

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ بیانگر این موضوع است.  َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ شود. پیام آیۀ  شریفۀ  ﴿ُقْل ِإنَّ

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 122

در قرون وسطی وقتی اندیشمندان و دلسوزان اروپا اندکی با تمدن و قانون مسلمانان آشنایی پیدا کردند، با شور و شوق فراوان برای

تحول در جامعۀ خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند. کتاب های دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد، عالقه به

پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش یافت. پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری دورۀ جدید، توجه گسترده ای در کشورهای

گاهی به قانون و حقوق، ابتدا با اروپایی به حقوق و قانون پدید آمد که عمومًا عکس العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا بود. آ

ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 123

شناخت ذات (چیستی و ماهیت) خداوند ناممکن است، همان طور که پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "... التفکروا فی ذات اهللا".

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 124

توحید در ربوبیت بدین معنا است که زارع نه به طور مستقل بلکه خودش و نیرو و توانش از آن خداست و کشت او بر اساس

استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده است لذا زارع حقیقی و پرورش دهنده اصلی زراعت زارع

خداست و باید شکرگزار باشد.

فقط مورد (ج) نادرست است چون لفظ "مستقل" مؤید شرک در ربوبیت است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 125

علت اینکه نباید از رحمت الهی مأیوس شد ﴿ان اهللا یغفر الذنوب﴾ است و لفظ عبادی "بندگان من" از حق مالکیت معبود بر بنده که

نتیجه والیت و تصّرف را نیز به دنبال دارد، سخن می گوید.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 126

بر اساس سنت امداد الهی، وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرامی خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته می شوند: دسته ای به

ندای حقیقت پاسخ مثبت می دهند و هدایت الهی را می پذیرند و دسته ای لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند،

سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هرکس، هرکدام از این دو راه را برگزیند ... و باطن خود را آشکار کند و آیۀ شریفۀ ﴿ِاّنا

هدیناه السبیل...﴾ به آن اشاره دارد و اینکه خداوند پشتیبان و حامی انسان تالشگر است مؤّید سنت توفیق الهی است و عبارت

قرآنی ﴿لفتحنا علیهم﴾ به آن اشاره دارد و کسانی که ایمان آورند و تقوا پیشه کنند خداوند برای آنان برکات آسمان و زمین را

می گشاید.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 2 127

ُكْم﴾ اشاره به هدایت الهی دارد و هدایت در عرصه توحید ربوبیت ظهور پیدا می کند و ازطرفی عبارت عبارت شریفه ﴿َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

﴿َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَه﴾ا اشاره به وجود اختیار است. اختیار خود یک قدر الهی است اما ایجاد اختیار و تحقق آن در

وجود انسان ناشی از اراده الهی است و با خواست او محقق شده و یک قضای الهی است.

تالیفی عباس نادری

گزینه 4 128

ِبعونی)، شخصيتی ثابت و انسان موحد، چون زندگی خود را بر اساس رضايت خداوند تنظيم کرده و پيرو فرمان های اوست (َفاتَّ

پايدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است.

تسليم بودن در برابر اميال نفسانی و فرمان پذيری از طاغوت ﴿ُیریدوَن َان َیَتحاَکموا ِاَلی الّطاغوت﴾ باعث می شود شخص، درونی

ناآرام و شخصيتی ناپایدار داشته باشد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 129

"برترین جهاد سخن حق در برابر حاکم ستمگر است" درنتیجه با آیۀ ﴿واّلذین جاهدوا...﴾ ارتباط معنایی پیدا می کند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 130

آیۀ شریفه می فرماید: "بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته  اید که حتی اختیار سود و زیان خود را ندارند؟"

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 131

روایت مذکور در پاسخ این پندار است که قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تقدیر چیزی ورای قانونمندی جهان و نظم

در آن است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 132

* این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود.

* این آ�ن ها و آداب ورسوم به تدریج اروپا را با فساد، عقب ماندگی و... دست به گریبان کرد.

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 3 133

ِهْم َو َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َال ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ ایمان به خداوند و بر اساس آیۀ ﴿َمن آَمَن ِباِهللا َو اْلَيْوِم اآلِخِر َو َعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود، پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه را به دنبال دارد.

رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم از همان ابتدای دعوت مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود: اى مردم بگو�د "معبودى

جز اهللا نیست" تا رستگار شوید.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 134

به جز بیت گزینه چهارم، هر سه بیت دیگر به مفهوم "افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند" از راه های تقویت اخالص اشاره

دارد. دقت کنید که بیت "دلی کز معرفت..." را نیز در کتاب درسی خواندید.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 3 135

امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: "چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش

مردم فریفته و شیفتۀ خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش نکرده است." پس

سخت ترین و بی مانندترین امتحان الهی، مهلت دادن است که در قالب سنت امالء و استدراج معرفی می شود و در آیۀ ﴿َوُأْمِلي َلُهْم

ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ تجّلی یافته است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 136

باتوجه به رابطۀ مقابل: خودشناسی ← افزایش درک فقر ← عبودیت و بندگی

هر چه ما توجه به نیازمندی و فقر خود داشته باشیم عبودیت و بندگی ما سهل تر و بهتر خواهد شد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 137

قانونمندی زمینه ساز شکوفایی اختیار است. قضای الهی و اختیار هر دو چه در موفقیت ها و چه در شکست های انسان نقش دارند.

ابتسام وبه  تالیفی محب

گزینه 3 138

در جهّنم که عذاب، بنا بر همان کردار دنیایی انسان است، تجسم خود عمل، یعنی حقیقت و عین عمل، نمایان می شود و در انتهای

ٍم ِلْلَعِبيِد﴾ به عدم ستم و درنتیجه به عدل الهی که دلیلی بر ضرورت معاد می باشد، اشاره شده است. آیه ﴿و َأنَّ اَهللا َلْيَس ِبَظالَّ

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 1 139

دقت شود که خواست و فرمان و اراده الهی و مفاهیم به انجام رساندن، حکم کردن، پایان دادن، حتمیت بخشیدن همگی مربوط

به قضای الهی است. لذا ازآن جهت که خدای متعال با علم خود اندازه، حدود و ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تع�ن

می کند به تقدیر الهی وابسته است؛ یعنی به این معنا که نقشه جهان با همۀ موجودات (کائنات) و ریزه کاری ها و ویژگی ها و

قانون هایش از آن خدا و از علم خداست (قدر) و اجزاء و پیاده کردن آن نیز به اراده خداست (قضا).

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 140

س بنیانه علی شفا جرٍف هاٍر فانهار به فی نار جهنم و اهللا ال یهدی القوم الظالمین﴾ آیۀ شریفه می فرماید: ﴿َام َمن اسَّ

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 141

توبه نه تنها گناه را پاک می کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می کند. خداوند

می فرماید: "کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند زیرا خداوند

آمرزنده و مهربان است."

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 142

یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان گناهی مرتکب می شود خداوند از فرشتۀ خود می خواهد صبر

کند تا بنده اش توبه کند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 143

ازآنجاکه خداوند به بندگان خود محّبت دارد، باهمۀ آنان چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 144

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

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

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

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

خاموشی کامل نور هدایت شوند.

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

شهادت رفتن ارتباط دارد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 2 145

آیۀ شریفه می فرماید: ﴿ذلک بما قّدمت ایدیکم و َاّن اهللا لیس بظّالم للعبید﴾

عقوبت انسان درنتیجۀ اعمالی است که انسان خود فرستاده است، یعنی تجسم اعمال.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 146

اگر از ما بپرسند: "آیا توسل به پیامبران و معصومین (ع) شرک به حساب می آید؟" در پاسخ می گو�م: خداوند رابطۀ علّیت (سببّیت)

را میان پدیده های جهان حاکم کرده است. همۀ این روابط توسط خود خداوند طراحی شده (قدر الهی) و به اذن و ارادۀ او صورت

می گیرد (قضای الهی).

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 4 147

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

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

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

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 148

قرآن کریم، در آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران

را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند؛ یعنی به عدالت اجتماعی که در آیۀ ﴿َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبّیناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن

ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط﴾ مورداشاره واقع شده است، ملتزم نبوده اند.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 149

مطابق آیۀ شریفۀ 175 سورۀ نساء: ﴿فاّما اّلذین آمنوا باهللا و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و یهدیهم الیه صراطًا

مستقیمًا﴾ خداوند کسانی را که ایمان آورده و تمسک بجویند را هدایت می کند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 150

توحید در ربوبیت به معنای عدم استقالل سبخشی به فاعلیت انسان و سایر مخلوقات در کارها و امور خویش است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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گزینه 2 151

انسانی که نمی تواند برای خود سودی را جلب یا ضرری را دفع نماید، نباید تحت هیچ عنوانی به جای خدا، سرپرست قرار گیرد این

مفهوم از آیه ﴿قل افاتخذتم ... ضرًا﴾ استنباط می گردد.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 152

همه موارد از این آیه برداشت می شود به جز مورد سوم زیرا این آیه به فطرت اشاره ای ندارد.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 153

ِه...﴾ برداشت َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ همه موضوعات از این آیه دریافت می گردد به جز مورد "د" که از آیه شریفۀ ﴿ُقْل ِإنَّ

می شود نه از این آیه.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 1 154

طبق آیۀ شریفۀ ﴿الیملکون النفسهم نفعًا و ال ضّرًا﴾ نباید غیرخدا را به عنوان ولّی و سرپرست در نظر گرفت و آیۀ شریفۀ ﴿اهللا الّصمد﴾

بیانگر بی نیازی خداوند است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 155

آیۀ شریفۀ ﴿یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس...﴾ قمار و شراب را تحریم کرد. قمار میان برنده و بازنده

کینه و دشمنی به وجود می آورد و التزام به آیۀ شریفۀ ﴿و ال تقربوا الّزنی اّنه کان فاحشًة و ساء سبیًال﴾ عامل استحکام کانون

خانواده ها است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 156

طبق آیه ﴿ام جعلوا هللا...﴾ در صورتی جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند که کسی غیرخدا مخلوقی داشت و

آیات ﴿اهللا الصمد * لم یلد و لم یولد﴾ عدم نیاز و وابستگی را ثابت می کند.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 157

بر اساس آیات 32 و 33 سورۀ یوسف، حضرت یوسف (ع) در برابر کام جویی زلیخا، پاکی ورزید (فاستعصم) و زلیخا او را تهدید به

.( زندانی کردن نمود (لُیْسجَننَّ

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 1 158

در این تست فقط در گزینه "1" به طور کامل و صحیح پاسخ مطرح شده است.

در سایر گزینه ها یا قسمت اول تست و یا قسمت دوم همخوانی با مفاهیم موردنظر ندارد.

کید بر درخواست دائمی مخلوقات از خداوند دارد که به درک نیازمندی آنان به بقا و به طورکلی پیام آیه 29 سوره رحمان هم تأ

کید بر اراده و قدر الهی دارد که خداوند بر اساس تدبیر همواره دست اندرکار امری تداوم در طول مسیر زندگی اشاره دارد و هم تأ

است.

این بیت از موالنا "ما همه شیرانیم ولی شیر َعَلم..." و سایر ابیات مرتبط با آن بیانگر زبان حال موجودات است در پیشگاه خداوند

بعد از مرحله پیدایش که ما را در طول مسیر زندگی مرحله بقا نیز حتی به تعبیر پیامبر (ص) طرفة العینی به حال خود وامگذار.

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 2 159

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "نّیة المؤمن خیٌر من عمله"، و نیز به خاطر همین جایگاه مهم و ارزشمند نیت و قصد قلبی است که

ایشان فرمود: "اّنما االعمال بالنّیات"، همانا اعمال انسان وابسته به نّیت اوست.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 160

خواندیم: "زندگی دینی، تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد."، بر

اساس آموخته های قبلی، داریم: "روح و محور زندگی دینی، توحید است." بنابراین قسمت اول گزینه های 1 و 3 صحیح است.

همچنین بر اساس متن کتاب داریم ← هرکس که نگران عاقبت کار خود است، به روشنی درمی یابد که تکیه بر خداوند و اعتماد به

دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد.

تالیفی محمد علی عبادتی

گزینه 3 161

باتوجه به ترجمۀ آیه گزینه 3 پاسخ صحیح می باشد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 3 162

ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم (درک هستی و نه چیستی) و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم،

روا فی (مجوز تفکر در اسماء و صفات الهی)، اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم؛ از همین رو پیامبر اکرم فرموده است: "َتَفکَّ

روا فی ذاِت اِهللا" که تفکر را تأ�د می کند اما برای کسب مدارج عالیه باید به تفکر در صفات و اسما او بپردازیم که ُکلِّ َشیٍء َوال َتَفکَّ

ِر ِفی اِهللا و ِفی ُقدَرِتِه" برترین عبادت، اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت اوست. تا به َفکُّ مؤید حدیث "َافَضُل الِعباَدِة ِادماُن التَّ

هدف واالیی که در خلقت انسان قرار داده برسند.

تالیفی عباس نادری
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گزینه 2 163

باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿یسأله من فی السماوات و االرض...﴾ جهان و همه مخلوقات هرلحظه و پیوسته محتاج خداوند متعال هستند

و این احتیاج همیشگی و دائمی و در هر "آن" است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

رد سایر گزینه ها:

رد گزینۀ 1: همه مخلوقات نه فقط انسان ها

رد گزینۀ 3: فیض بخشی خداوند دارای شرط درخواست پیوسته آنان از خداوند نیست.

رد گزینۀ 4: خداوند همواره دست اندرکار امور مخلوقات است و مشروط به مطالبه دائمی آنان نیست.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 164

طبق مفاهیم و احادیث نورانی ُحسن فاعلی و نّیت انسان بر عملش ترجیح و برتری دارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 165

در کسب توفیق الهی، عامل درونی هم نقش تع�ن کننده دارد. برای مثال، دو نفر باهم آیاتی از قرآن را از رسول اکرم (ص)

می شنیدند اّما این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد ولی بر لجاجت و کفر دیگری می افزود.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 166

باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿... و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و االخرة ذلک هو الخسران المبین﴾: "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." ضرر و زیان واضح و آشکار معلول

رویگردانی از خدا در هنگام برخورد با بالیا است. جامعه موّحد حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده

است نمی پذیرد، یا آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه می کند، بنا بر فرمان خداوند،

از محرومان و مستضعفان حمایت می کند و به این سخن خداوند گوش فرامی دهد که فرموده است: ﴿یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا

عدوی و عدوکم ... و قد کفر بما جاءکم من الحق﴾ و علت دشمنی کردن مسلمانان با حاکمان ظالم این است آنان به دین حّقی که

برای شما آمده است، کفر ورزیده اند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 167

انسان در هنگام احساس ندامت و پشیمانی با خود می گوید ای کاش آن کار را انجام نمی دادم و این موضوع به احساس رضایت یا

پشیمانی از شواهد اختیار اشاره دارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده
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گزینه 2 168

پاسخ سؤال از دقت در آیۀ شریفۀ زیر به دست می آید:

َمت َایدیُكم َو َانَّ اَهللا َلیَس ِبَظّالٍم ِللَعبید﴾ ﴿ذِلَك ِبما َقدَّ

این آیه به "مسئولیت پذیری" از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارد.

هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم. به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و اگر به کسی زیان

رسانده ایم، آن را جبران می کنیم. عهدها و پیمان ها نیز بر همین اساس استوارند؛ بنابراین، اگر کسی پیمان شکنی کند و مسئولیتش

را انجام ندهد خود را مستحق مجازات می داند.

"هیچ گویی سنگ را فردا بیا                 ور نیایی من دهم بد را سزا؟

هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟               هیچ با سنگی عتابی کس کند؟"

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 169

بوا َفَاَخذناُهم ِبما کانوا ماء َو اَالرِض َو َلکن َکذَّ َقوا َلَفَتحنا َعلیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿َو َلو َأنَّ َاهَل الُقری آَمنوا َو اتَّ

َیکسبوَن﴾ "و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، قطعًا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب

کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند." روحیۀ تکذیب نمودن، موجب گرفتاری به کیفر اعمال استمراری

است و ایمان و تقوای مردم، سبب بازشدن درهای برکت و رحمت الهی به روی آنان است که بیانگر سنت "تأثیر اعمال بر زندگی

انسان" است.

تالیفی محمدرضا فرهنگیان

گزینه 4 170

انسان همواره بر دو راهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخاب یکی از این دو راه است آیه

﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكم...﴾ او را مخاطب قرار می دهد و یادآور عهد و پیمان فطری می شود.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 4 171

سّنت ابتال عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همۀ انسان ها در همۀ دوران ها می شود و

حدیث نورانی امام صادق (ع) به همین سّنت اشاره دارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 172

آیه شریفه ﴿ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾: "همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را بندگی کنید

[که] این راه راست [و درست] است." درباره توحید در ربوبیت است که آن علت و خاستگاه عبودیت الهی است لذا این آیه ناظر بر

توحید عملی است زیرا گام گذاشتن در راه راست و مستقیم مربوط به رفتار و سبک زندگی توحیدی است، دقت شود میان توحید

در ربوبیت و عبودیت رابطه متقابل نیست بلکه ربوبیت علت و عبودیت نتیجه آن است و فقط به زندگی فردی اشاره ندارد.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 2 173

کسى که راه حق را برمى گزیند (گزینشگران راه حق) لوازم رسیدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پیماید.

یکى از جلوه های این توفيق، نصرت و هدایت الهى به دنبال تالش و مجاهدت است. خداوند انسان تالشگر و مجاهد (تالشگران

در راه خدا) را حمایت می کند، دست او را می گیرد و با پشتيبانى خود به پیش می برد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 174

حدیث شریف بیانگر سّنت استدراج است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 175

کید دارد استنباط می شود که خداوند هیچ همتایی ندارد از آیه ﴿ولم یکن له کفوًا احد﴾ که به وحدانیت خداوند و اصل توحید تأ

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء﴾ دریافت ْرِض ُقِل اُهللا ُقْل َأَفاتَّ َماَواِت َواْألَ درنتیجه بی همتایی خداوند ثابت می شود. از آیه ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ

می شود. پرسش و پاسخ هر دو از خداست و روشن است که مشرکان خالقیت خداوند را قبول دارند ولی پرسش خدا و کمک

ْرِض﴾ پاسخ مشرکان هم خدا َماَواِت َواْألَ خواستن از او و نفی شرک را نمی پذیرند. پس پرسش از خداست به دلیل: ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ

می دهد به دلیل ﴿قل اهللا خالق کل شیء﴾

تالیفی منوچهر ستینه

گزینه 3 176

یکی از جلوه های توفیق الهی، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 177

باتوجه به آیۀ اشاره شده در سؤال، عبادت خداوند (ان اعبدونی) مصداق راه راست و درست و عبارت "انه لکم عدو مبین" اشاره به

دشمنی آشکار شیطان با انسان دارد.

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 3 178

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ ﴿ُقْل ِإنَّ

"به بندگانم بگو شما را فقط یک موعظه می کنم، [و آن] اینکه به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید.

 عصمت در دریافت و ابالغ وحی

 يكى از وظايف انبيا، موعظه مردم است. " َأِعُظُكْم" 

 تنها به حرف اكتفا نكنيد، بايد به پا خواست. " َتُقوُموا" 

ِه َمْثنى  َو ُفرادى "   آنچه مهم است قيام خالصانه براى خداست، تعداد و نفرات نقش اصلى را ندارد. " َتُقوُموا ِللَّ

 " ِلّله"  بیانگر حسن فاعلی و " َمْثَنى َو ُفَراَدى"  بیانگر حسن فعلی است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 179

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

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

دوستدار حق و دشمن باطل است.

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

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

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

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

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

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

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

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

خدا لبریز کنند".

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

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

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

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

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

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 4 180

در میان مخلوقات، انسان موجودی است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی

کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که هم می تواند با پیروی از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند

با پیروی از نفس اماره و انجام گناه، از فرمان های خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد.

خداوند به پیامبرش پیام می دهد که:

بگو ای بندگان من که زیاده به خود ستم روا داشته اید، از رحمت الهی ناامید نباشید، خداوند همه گناهان را می بخشد، چراکه او

آمرزنده و مهربان است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 181

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾: "ای فرزندان ْيَطاَن ِإنَّ طبق آیۀ شریفۀ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شما است؟ و اینکه مرا بپرستید [که] این راه مستقیم

است"، پیمانی که خداوند از انسان در نهاد و فطرتش اخذ کرده است، نپرستیدن شیطان و پرستش خالصانۀ خدای یگانه است که

راه درست زندگی است.

تالیفی حسین باغانی

گزینه 2 182

از دقت در آیۀ زیر به این نتیجه می رسیم که خداوند "کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند" به سوی خود و به راه

راست هدایت می کند.

ِذيَن آَمُنوا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َو َفْضٍل َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصراطًا ُمْسَتِقيمًا﴾: و اما کسانی که به خدا ا الَّ ﴿َفَأمَّ

گرویدند و به او تمسک جستند، به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان را به سوی خود، به

راهی راست، هدایت کند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 183

رستم فرخ زاد در مذاکره با زهرة بن عبداهللا گفت: در میان ما مردم ایران، سنتی حاکم است که کشاورز و پیشه ور حق ندارند به

طبقه باالتر روند ... (برابری افراد جامعه) و این موضوع اشاره به جامعه عدالت محور از معیارهای تمدن اسالمی است و آیه ﴿لقد

ارسلنا رسلنا...﴾ به آن مربوط است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 3 184

پاسخ سؤال از دقت در آیۀ شریفۀ زیر به دست می آید:

َة ذِلَک ُهَو نیا َو اآلِخَر ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیعُبُد اَهللا َعَلی َحرٍف َفِان َاصاَبه َخیٌر ِاطَمَانَّ ِبه َو ِان َاصاَبتُه ِفتَنٌة ِانَقَلَب َعلی َوجِهه َخِسَر الدُّ

الُخسراُن الُمبیُن﴾

از مردم کسى هست که خدا را بر يک جانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگى] عبادت و بندگى می کند، پس اگر

خيری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر باليی به او رسد، از خدا روی گردان می شود. او در دنيا و آخرت، [هر دو]، زيان

می بیند. اين همان زيان آشکار است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 1 185

تمدن دوم اروپا که به تمدن قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روی آوردن به مسیحیت

آغاز شد. این تمدن، برای اروپایی که قرن ها گرفتار بت پرستی بود، یک حرکت روبه جلو محسوب می شد. با ظهور این تمدن، مردم

بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها و بت خانه ها از بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد،

بناهای عظیم و باشکوه مذهبی ساخته شد، کتاب های اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنری بزرگی پدید آمد. دقت

شود که ترجمۀ کتاب های مسلمانان در اواسط قرون وسطی به وقوع پیوست.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 2 186

باتوجه به حدیث "نیة المؤمن (ُحسن فاعلی) خیٌر من عمله (حسن فعلی)"،  "تقدم حسن فاعلی بر ُحسن فعلی" نتیجه می شود و

این خود نشان دهنده این است که انجام دهنده کار نیک از آن کار بهتر است یعنی حسن فاعلی و نیت انجام دهنده مهم تر از خود

عمل است که امام علی (ع) فرمود: "فاعل الخیر خیٌر منه"

تالیفی حسین باغانی

گزینه 3 187

اینکه جهان در هرلحظه نیازمند فیض الهی است و اگر لحظه  ای رابطۀ آن با مبدأ هستی قطع شود نابود می  شود منظور این است

که ما در جهانی زندگی می  کنیم که قدر و قضای الهی بر آن حاکم است و آیۀ شریفۀ (أّن اهللا لیس بظالم للعبید) با موضوع

مسئولیت  پذیری یکی از شواهد وجود اختیار تطابق دارد.

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 188

ْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾: "هرآنچه در آسمان ها و زمین است؛ پیوسته از او درخواست ٰماٰواِت َو َاْألَ آیۀ شریفۀ ﴿ َيْسَئُلُه َمْن ِفي َالسَّ

می کند. او همواره دست اندرکار امری است." یعنی اوست که جهان را اداره (مدیریت) می کند و به سوی مقصدی هدایت می کند

که نوید توحید در ربوبیت است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر
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گزینه 1 189

آیۀ شریفه می فرماید: "بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است."

طبق آیۀ شریفه ربوبّیت الهی عّلت و مبنای عبودّیت و سرسپردگی انسان است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 190

هرکدام از ما، بر اساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. به روشنی می دانیم در جهانی زندگی می کنیم

که آفریننده ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.

این جمله به توحید در ربوبیت اشاره دارد که عبارت شریفۀ ﴿َو ُهَو َربُّ ُکلِّ شیٍء﴾ بیانگر این توحید است و باتوجه به این عبارت

خداوند به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم دستور می دهد که بگوید: ﴿ُقل َاَغیَر اِهللا َابغی َرّبًا﴾

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 2 191

هرقدر که معرفت ما به خداوند بیشتر شود، به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد. اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم

اندیشه را به روی جهان بست، آیات الهی را نخواهد یافت.

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 4 192

استقالل بخشی تدبیر امور انسان به خودش نشانۀ شرک در ربوبیت و دورشدن از مفهوم آیۀ ﴿َاغیر اهللا َابغی...﴾ است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 4 193

در عبارت قرآنی ﴿اهللا نور السماوات و االرض﴾ "نور" به معنای سبب پیدایی و آشکاری است و نور بودن خدا به این معنا است که تمام

موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 194

بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص)، بهترین زنان تاریخ عبارت اند از: "مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه (س)"

دقت کنید که اسامی دیگر حضرت فاطمه (س)، حضرت زهرا (س) و حضرت صدیقه کبری (س) است که در متن همین درس با

آن ها آشنا شدیم.

بنابراین، گزینه درست که حاوی 3 تن از این بزرگواران باشد، گزینه دوم است.

تالیفی محمد علی عبادتی
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گزینه 2 195

ازآنجاکه خداوند غنی و مستغنی از تمام موجودات است و به هیچ موجودی نیاز ندارد می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را

برطرف کند و آیۀ شریفۀ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء...﴾ به همین موضوع اشاره دارد.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 3 196

َما ُنْمِلی َلُهْم﴾ "ُهم " ← كفار هستند و در آیه ﴿َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم﴾ "ِهم" (ایمان و تقوا) است. در آیه ﴿َأنَّ

تالیفی وحیده کاغذی

گزینه 3 197

گناهکارانی که با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آن ها فرصتی می دهد و آن ها این فرصت را وسیلۀ غوطه ورشدن در

تاریکی ها قرار می دهند، به طوری که اگر در ابتدا، اندک امیدی وجود داشت که نور حق در دلشان بتابد، به تدریج چنین امیدی بر

باد رفته و به شقاوت ابدی گرفتار می شوند. (سنت امالء یا امهال)

آنگاه که خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان، بر امکانات آنان بیفزاید، با اصرار خودشان بیشتر در فساد فرومی روند و قدم به قدم

از انسانیت فاصله می گیرند و به تدریج به سوی هالکت ابدی نزدیک تر می شوند. این مفهوم، بیانگر سنت استدراج است که

بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعَلموَن َو ُاملی َلُهم ِانَّ َکیدی ذیَن َکذَّ تکذیب کنندگان آیات الهی را شامل می شود و در آیۀ ﴿َو الَّ

َمتیٌن﴾ ترسیم شده است.

تالیفی محمد رضایی بقا

گزینه 1 198

آیۀ شریفه به ایمان از روی تردید اشاره دارد و نیز به کسانی اشاره دارد که دین را برای دنیای خود به استخدام درآوردند.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 199

خداوند در آیۀ مذکور انسان را مورد خطاب قرار داده و او را بازخواست می کند: "ای فرزندان آدم! آیا از شما پیمان نگرفته بودم که

شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟" که منظور از پیمان و عهد همان گرایش فطری پرستش است.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 3 200

با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب

می گشت و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می گرفت.

بنابراین، جمله "ال اله اال اهللا" فقط یک شعار نبود بلكه التزام به آن، همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطۀ با خدا، خویشتن،

خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغ�ر می داد.

از آنجاکه توحید اعتباربخش سایر عقاید دینی است پس اعتقاد به معاد ﴿و ان الدار االخرة لهی الحیوان﴾ صحیح است.

والفضل احدزاده اب تالیفی 
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گزینه 2 201

وُر﴾ ُلَماُت َو النُّ ْعَمی َو اْلَبِصيُر َاْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ آیۀ شریفه می فرماید: ﴿... ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَ

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 1 202

اما اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند خداوند به آن ها

فرصتی می دهد و آن ها این فرصت را وسیله غوطه ورشدن در تاریکی ها قرار می دهند (اشاره به سنت امالو استدراج).

ُبوا ِبآياِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن﴾ اشاره به سنت امالء دارد. ِذيَن َكذَّ آیۀ شریفۀ ﴿َو الَّ

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 203

گزینه های 1، 2 و 4 بیانگر نیازمندی جهان در پیدایش به خدا و گزینۀ 3 بیانگر نیازمندی جهان در بقا به خداوند است.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 204

بررسی موارد غلط:

در گزینۀ "1" جای معلول و علت عوض شده است؛ یعنی درک بیشتر فقر و نیازمندی علت است و افزایش عبودیت و بندگی معلول

است.

گاه گاه نه انسان های ناآ در گزینۀ "3" انسان های آ

در گزینۀ "4" هم جای علت و معلول عوض شده، درک بیشتر فقر و نیازمندی تابع و معلول (نه متبوع) افزایش معرفت و

خودشناسی است.

پیامبر اکرم (ص)، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم لطف و رحمتش

را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.

تالیفی مرتضی محسنی کبیر

گزینه 2 205

آنچه در آسمان و زمین هستند، پیوسته از او درخواست می کنند او همواره دست اندرکار امری است.

موجودات، پس از پیدایش (در مرحلۀ بقا) هم به همان اندازه به خداوند نیازمند هستند که در لحظۀ پیدایش نیاز دارند. ازاین رو

دائمًا با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند و خداوند هم دائمًا به آن ها هستی می بخشد.

والفضل احدزاده اب تالیفی 

گزینه 4 206

اگر انسان ها از هدایت و لطف الهی بهره نبرند مسیر شقاوت را می پیمایند و کسی که در مسیر شقاوت قدم گذارد، با لفظ "کفورًا ←

ناسپاس" معرفی شده است.

تالیفی حسین باغانی
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گزینه 3 207

مربوط به خوِد سنت ابتال است و آیۀ شریفه در گزینۀ 3 مربوط به زمینه و موارد آزمون های الهی است.

تالیفی جعفر رنجبرزاده

گزینه 2 208

ُكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي فعلیها﴾، پس از آمدن دالیل روشن از سوی پروردگار این اتفاق بر اساس آیۀ ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

افتاده است.

تالیفی محمد علی عبادتی
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