
https://digikonkur.com/konkur-tests/
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دبیردرسمدرسه

نامخانوادگی و نام

میگیرد؟1 پاداش و میشود ارزیابی چگونه مؤمنان ادعای این ِه﴾، ِللَّ ا ُحب� َأَشدُّ آَمُنوا ِذيَن ﴿َوالَّ کریم قرآن منظر از اینکه باتوجهبه

ُذُنوَبُكْم﴾ َلُكْم َوَيْغِفْر اُهللا ُيْحِبْبُكُم ِبُعوِني ﴿َفاتَّ (2 َتْصَنُعوَن﴾ ما َيْعَلُم اُهللا َو ْكَبُر َأ اِهللا َلِذْكُر ﴿َو (1

اِهللا﴾ َكُحبِّ وَنُهْم ُيِحبُّ َأْنَداًدا اِهللا ُدوِن ِمْن ِخُذ َيتَّ ﴿َمْن (4 َتَرْكُت﴾ ِفيَما َصاِلًحا َأْعَمُل ي َلَعلِّ اْرِجُعوِن ﴿َربِّ (3

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میشود؟2 رفتار آنان با چگونه حال این در و دهند نجات مهلکه از را خود میکنند سعی ترفندی چه با قیامت روز در بدکاران

میشود. داده آنها به افراد اعمال نامۀ - کردن توبه (1

میشود. داده آنها به افراد اعمال نامۀ - دروغ سوگند (2

میدهند. شهادت خود صاحب علیه جوارح و اعضا - کردن توبه (3

میدهند. شهادت خود صاحب علیه جوارح و اعضا - دروغ سوگند (4

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

میافزاید؟3 او پروندۀ بد و خوب بر و اوست گریبانگیر زمانی چه تا فرد یک اعمال ماتأخر آثار

اْلَمْوت﴾ َأَجُلُهْم َجاء ِإَذا ى ﴿َحتَّ (2 نارًا﴾ ُبُطوِنِهْم ِفي ُكُلوَن ﴿َيْأ (1

َمِتيٌن﴾ َكْيِدي ِإنَّ َلُهْم ُأْمِلي ﴿َو (4 َمِهيًال﴾ َكِثيبًا اْلِجباُل ﴿كاَنِت (3

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟4 مورد کدام توصیهشده، پوشش نتیجه ﴾... َجَالِبيِبِهنَّ ِمْن َعَلْيِهنَّ ُيْدِنيَن ...﴿ شریفه آیۀ در دقت با

پیامبر دختران و زنان برای حجاب وجوب (2 زنان حجاب حدود مشخصشدن (1

خود کردن آراسته در زیادهروی بودن جاهالنه (4 بیبندوبار افراد مقابل در محافظت و زن عفاف (3

1398 داخل هنر سراسری کنکور

شد؟5 خواهد نفس اصالح و سعادت موجِب چگونه اعمال ارزیابی و محاسبه

النفس صالح المحاسبة ثمرة (2 سعد نفسه حاسب من (1

تحاسبوا أن قبل انفسكم حاسبوا (4 بذنوبه احاط و عيوبه على وقف (3

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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آیا6 یافتیم؛ حق بود، داده وعده ما به پروردگارمان "آنچه فرمود: که کفر لشگر کشتگان به بدر جنگ در (ص) خدا رسول سخنان از

میشود؟ فهمیده مطلب کدام یافتید؟" حق بود، داده وعده پروردگارتان آنچه نیز شما

است. برقرار همچنان نیز مرگ از پس دنیا، با برزخ عالم در انسان ارتباط (1

دهند. تغ�ر را آن نمیتوانند انسانها و است عمل خود نتیجۀ کیفر و پاداش (2

است. آن تداومبخش آخرت جهان و است کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی (3

میبیند. را خود عمل عین انسان و میشود حاضر قیامت در انسان اعمال تمام (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور

چگونه7 مشکالت مقابل در قوی اراده این صاحبان حال و نموده بیان را کارها انجام برای قوی تصمیم و اراده آثار از یکی مورد، کدام

است؟

برمیدارند. قدم قدرت با و نمیسپارند حوادث دست به را سرنوشت - َأصاَبَك﴾ ما َعلى اْصِبْر ﴿َو (1

برمیدارند. قدم قدرت با و نمیسپارند حوادث دست به را سرنوشت - ِبِه﴾ اْطَمَأنَّ َخْيٌر َأَصاَبُه ﴿َفِإْن (2

برمیدارند. قدم مسیر آن در و شناخته خداست، به قرب همان که را رستگاری راه - َأصاَبَك﴾ ما َعلى اْصِبْر ﴿َو (3

برمیدارند. قدم مسیر آن در و شناخته خداست به قرب همان که را رستگاری راه -﴾ ِبهِ اْطَمَأنَّ َخْيٌر َأَصاَبُه ﴿َفِإْن (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

میگیرند؟8 پیش در را روش کدام آلودگی، از خود حفظ و خودنگهداری برای باتقوا انسانهای

کند. حفظ را آنان قوت آن معصیت، شرایط در تا میافزایند خود توانمندی بر روز به روز (1

شوند. بهشت وارد تا میپیمایند راه ولی شدهاند، اسبها بر سوار که هستند سوارکارانی مانند (2

نگیرند. قرار گناه شرایط در تا میگیرند دست در را آن اختیار و میکنند رام را سرکش و چموش اسب (3

بیندازد. گناه دره در را ایشان نمیگذارند و دارند اختیار در را خود نفس زمام هستند، مطمئن خودشان به (4

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟9 کدام اْآلِخَرِة﴾ َو ْنَیا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنَیا الدُّ َثَواَب ُیِریُد َکاَن ﴿َمْن شریفۀ آیۀ به توجه ثمرۀ

دنیا در نیکو اعمال اساس بر آخرت در ابدی سرنوشت تع�ن (1

مشکالت برابر در عقبنشینی و کارها در قوی عزم از بهرهمندی (2

آخرت در ابدی رستگاری و دنیا در مطمئن و لذتبخش زندگی (3

اخروی و دنیوی جاودان پاداش به رسیدن برای خدا با پیمان و عهد (4

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور
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کدام10 آنها عمل حقیقی جنبۀ و چیست میکنند تصرف را یتیمان اموال ستمکاری با قرآن آیات فرمودۀ به که کسانی کار سرانجام

است؟

َنارًا﴾ ُبُطوِنِهْم ِفي ُکُلوَن َیْأ َما ﴿ِإنَّ - َسِعیرًا﴾ ﴿َسَیْصَلْوَن (1

ُظْلمًا﴾ اْلَیَتاَمی َأْمَواَل ُکُلوَن َیْأ ِذیَن ﴿َالَّ - َسِعیرًا﴾ ﴿َسَیْصَلْوَن (2

َنارًا﴾ ُبُطوِنِهْم ِفي ُکُلوَن َیْأ َما ﴿ِإنَّ - ْرِض﴾ اْألَ ِفي ﴿َکاْلُمْفِسِدیَن (3

ُظْلمًا﴾ اْلَیَتاَمی َأْمَواَل ُکُلوَن َیْأ ِذیَن ﴿َالَّ - ْرِض﴾ اْألَ ِفي ﴿َکاْلُمْفِسِدیَن (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

میکنند؟11 بیان دنیا به بازگشت آرزوی برای را دلیل کدام قیامت روز در و مرگ زمان در ترتیب به بدکاران کریم، قرآن آیات باتوجهبه

میکردیم. ترک را خود دوستان - نباشیم الهی دادگاه در حسرتخورندگان از (1

نمیکردیم. تکذیب را الهی آیات - نباشیم الهی دادگاه در حسرتخورندگان از (2

نمیکردیم. تکذیب را الهی آیات - نما�م جبران را شده ترک گذشته در که صالح اعمال (3

میکردیم. ترک را خود دوستان - نما�م جبران را شده ترک گذشته در که صالح اعمال (4

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟12 نموده بیان قیامت مورد در شکی هیچ نبودن برای را دلیلی چه اْلِقَياَمِة...﴾ َيْوِم ِإَلى ُكْم َلَيْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه َال ﴿اُهللا شریفۀ آیۀ

اِر﴾ النَّ ِمَن َکَفُروا ِذيَن ِللَّ ﴿َفَوْيٌل (2 اْلَحَيَواُن﴾ َلِهَي َة اْآلِخَر اَر الدَّ ِإنَّ ﴿َو (1

َعَبثًا﴾ َخَلْقَناکْم َما َأنَّ َفَحِسْبُتْم ﴿َأ (4 َحِديثًا﴾ اِهللا ِمَن َأْصَدُق َمْن ﴿َو (3

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟13 مؤمنین برای الهی فرمان کدام انجام ثمرات از سختی، احساس بدون و آرامش با دینی دستورات انجام

ٌة﴾ ِذلَّ َال َو َقَتٌر ُوُجوَهُهْم ُق َیْرَه َال َو ِزَیاَدٌة َو اْلُحْسَنی َأْحَسُنوا ِذیَن ﴿ِللَّ (1

اِلُحوَن﴾ الصَّ ِعَباِدَي َیِرُثَها ْرَض اْألَ َأنَّ ْکِر الذِّ َبْعِد ِمْن ُبوِر الزَّ ِفي َکَتْبَنا َلَقْد ﴿َو (2

ُقوَن﴾ َتتَّ ُکْم َلَعلَّ َقْبِلُکْم ِمْن ِذيَن الَّ َعَلی ُکِتَب َکَما َیاُم الصِّ َعَلْیُکُم ُکِتَب آَمُنوا ِذیَن الَّ َها َأیُّ ﴿َیا (3

یِن﴾ الدِّ ِفي ُهوا ِلَیَتَفقَّ َطاِئَفٌة ِمْنُهْم ِفْرَقٍة ُکلِّ ِمْن َنَفَر َال َفَلْو ًة َکافَّ ِلَیْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَن َکاَن َما ﴿َو (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

شد؟14 خواهد چگونه آنان زندگی و دارد عاقبتی چه معاد به معتقدین برای هوسها در فرورفتن

گمان و ظن از پیروی - اخروی حیات به اعتقاد عین در دنیوی زندگی دادن قرار هدف (1

آلودگیها گرداب در فرورفتن - اخروی حیات به اعتقاد عین در دنیوی زندگی دادن قرار هدف (2

گمان و ظن از پیروی - انسان روح و جسم متالشیشدن به اعتقاد عین در مرگ از پس زندگی انکار (3

آلودگیها گرداب در فرورفتن - انسان روح و جسم متالشیشدن به اعتقاد عین در مرگ از پس زندگی انکار (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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"ب"15 شهر در روز یازده بخواهد و برود دیگر فرسخ 4 سپس و بماند "الف" شهر در روز 5 و شود دور فرسخ 4 خود وطن از کسی اگر

دارد؟ حکمی چه رمضان ماه در روزهاش و نماز بماند،

بگیرد. روزه نباید و است شکسته نمازش "ب" شهر در و "الف" شهر در (1

است. شکسته نمازش و بدهد کفاره باید و بگیرد روزه نمیتواند "ب" شهر در و "الف" شهر در (2

بگیرد. روزه باید و است تمام نمازش "ب" شهر در ولی بگیرد، روزه نباید و است شکسته نمازش "الف" شهر در (3

بگیرد. روزه نباید و است شکسته نمازش "ب" شهر در ولی بگیرد، روزه باید و است کامل نمازش "الف" شهر در (4

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میکند؟16 بیان را کیفر و پاداش با عمل رابطۀ چگونگی مورد، کدام

است. برقرار کیفر و جرم میان تناسب و میگردد برقرار عدالت قراردادی، رابطۀ در (1

میشود. داده نمایش انسان عمل از گزارشی یا انسان اعمال تصویر قیامت، عرصۀ در (2

است. باهم اعمال باطن و ظاهر میبرد، قیامت به خود با انسان آنچه عمل، تجسم رابطۀ در (3

دهند. تغ�ر را آن نمیتوانند انسانها است، عمل خود طبیعی محصول کیفر و پاداش که آنجا (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

در17 ترتیب، به هدف بهسوی حرکت برای اساسی گامهای کند، حرکت خود کمال و رشد مسیر در انسان است الزم اینکه باتوجهبه

است؟ شده بیان مورد کدام

بعد گام در انتخاب - نخست گام در اراده و عقل (1

آنها از بهرهگیری - سرمایههایش و انسان شناخت (2

زشتی و گناه از دوری - زیبایی و نیکی به انسان گرایش (3

زندگی درست راه کشف - آینده درک و زندگی هدف شناخت (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

میشود؟18 فهمیده مطلب، کدام گناهان این آمدن همراه از و است نموده اشاره محرمات از مورد چند به مائده مبارکه سوره ۹۰ آیه

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

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

است. بتپرستی عمل مانند و بزرگ گناهان از شرابخواری - چیز ۱۱ (3

است. بتپرستی عمل مانند و بزرگ گناهان از شرابخواری - چیز ۴ (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور
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بگیرد؟19 خودنمایی جنبه انسان پوشش و کند تغ�ر آراستگی نوع میشود موجب چیزی چه

جامعه در حضور هنگام آراستگی برای تالش و زیبایی گوهر از بهرهمندی (1

وی ظاهری اندام از فراوان تمجید و تحسین و انسان ارزشهای به توجه (2

جامعه برای آراستگی بودن مفید اثبات برای تالش و مقبولیت به نیاز (3

زیبایی نابجای عرضۀ و انسان روح در عفاف رشتههای ضعیفشدن (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

بخواند؟20 کامل را خود نماز و بگیرد کامل را خود روزۀ میتواند صورتی چه در برود، سفر به میخواهد و کرده روزه نیت که کسی

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

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

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

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

1397 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

چیست؟21 آنان به شیطان پاسخ و میکنند معرفی مقصر را دیگران بیان کدام با دوزخیان

دادم. دروغ وعدۀ شما به من و راست وعدۀ شما به خدا - ساختند گمراه را ما شیطان، و ما بزرگان (1

نپذیرفتید. خود شما آوردند، شما برای روشن دالیل پیامبران - ساختند گمراه را ما شیطان، و ما بزرگان (2

دادم. دروغ وعدۀ شما به من و داد راست وعدۀ شما به خدا - ساختند گمراه را ما دنیایی، آرزوهای و شیطان (3

نپذیرفتید. خود شما آوردند شما برای روشن دالیل پیامبران - ساختند گمراه را ما دنیایی، آرزوهای و شیطان (4

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟22 شده بیان مورد کدام در برساند، حلقش به را غلیظ غبار اراده، و گاهی آ با رمضان ماه در که روزهداری وظیفۀ

بدهد. کفاره هم و آورد بهجا را روزه قضای هم (1

بدهد. جمع کفارۀ هم و آورد بهجا را روزه قضای هم (2

بدهد. طعام فقیر شصت به یا بگیرد روزه ماه دو است کافی (3

آورد. بهجا هم را آن قضای و بدهد طعام فقیر شصت به و بگیرد روزه ماه دو (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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است؟23 نموده اشاره اعتراف این بودن غیرواقعی و گناهکاری به کافران اعتراف بیانگر ترتیب، به عبارات کدام

َقاِئُلَها﴾ ُهَو َکِلَمٌة َها ﴿ِإنَّ - اْرِجُعوِن﴾ َربِّ ﴿َقاَل (1

َقاِئُلَها﴾ ُهَو َکِلَمٌة َها ﴿ِإنَّ - َتَرْکُت﴾ ِفیَما َصاِلًحا َأْعَمُل ي ﴿َلَعلِّ (2

ُیْبَعُثوَن﴾ َیْوِم ِإَلی ٌخ َبْرَز َوَراِئِهْم ِمْن ﴿َو - اْرِجُعوِن﴾ َربِّ ﴿َقاَل (3

ُیْبَعُثوَن﴾ َیْوِم ِإَلی ٌخ َبْرَز َوَراِئِهْم ِمْن ﴿َو - َتَرْکُت﴾ ِفیَما َصاِلًحا َأْعَمُل ي ﴿َلَعلِّ (4

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

است؟24 تاریخی باور کدام تقویتکننده بودند، زرتشت آ�ن پیرو عمومًا که اسالم از قبل در ایرانی بانوان کامل پوشش

بودهاند. مرتبط آسمانی ادیان تعلیمات با آن شکل و چگونگی و حجاب رعایت در مردم همه (1

است. داشته وجود اسالم تعلیمات با یکسان حدود با حجاب رعایت زرتشت دیانت در (2

بودهاند. مناسب پوشش دارای آغاز از ایرانیان فرهنگهای و اقوام سایر برخالف (3

است. بوده باستان ایران جهان، در حجاب گسترش اصلی منشاء (4

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

فهمید؟25 خواهند قطعیت به را چیزی چه آنوقت در و فرامیرسد زمانی چه مردمان هوشیاری و بیداری

الَحَيواُن﴾ َلِهَي َة اآلِخَر الّداَر ﴿ِإنَّ - ِنياٌم" "الّناُس (1

َيْحَزُنوَن﴾ ُهْم ال َو َعَلْيِهْم َخْوٌف ﴿َفال - ِنياٌم" "الّناُس (2

الَحَيواُن﴾ َلِهَي َة اآلِخَر الّداَر ﴿ِإنَّ - اْلَمْوُت﴾ َأَحَدُهُم َجاَء ﴿ِإَذا (3

َيْحَزُنوَن﴾ ُهْم ال َو َعَلْيِهْم َخْوٌف ﴿َفال - اْلَمْوُت﴾ َأَحَدُهُم َجاَء ﴿ِإَذا (4

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

آموخت؟26 خواهد را مطلب کدام االخرة" مزرعة "الدنیا نبوی حدیث از خردمند انسان

میشود. تع�ن آنها کنونی رفتار اساس بر انسانها ابدی سرنوشت (1

است. دنیا محصول کشت برای زمین مناسبترین و بهترین انسان قلب (2

اوست. قرب مقام به رسیدن و خدا بندگی و عبادت انسان خلقت از هدف (3

اوست. رضایت و بندگی مسیر در خدا با پیمان و عهد سعادت راه پیمودن الزمۀ (4

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور
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میافتد؟27 اتفاق حادثه کدام بالفاصله جهان، این در انسانها زندگی دوران یافتن پایان با

میکند. غافلگیر را همه و داده رخ ناگهانی که سهمگینی واقعه (1

هستند. شاهدان که انسان بدن جوارح و اعضا و الهی فرشتگان حضور (2

است. اعمال پدیدارشدن برای که آن روشنشدن و زمین نورانیشدن (3

است. عدل مبنای بر که بزرگ و کوچک از انسانها همۀ اعمال به رسیدگی (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میشود؟28 دوزخ وارد آخرت جهان در سرافکندگی" و خواری "با کسی چه کریم قرآن آیات مطابق

است. مانده بیبهره آخرت از و خواسته دنیایی زندگی در نیکی خداوند از (1

است. کرده زندگی آسایش در و پرداخته آن زينت و آرایش و دنیا زندگی به (2

است. یافته دست آن از مقداری به و است بوده دنیا زودگذر زندگی دنبال به فقط (3

است. رسیده جهان این در خود نصیب همۀ به و کرده فراموش را اخروی پایدار زندگی (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

است؟29 دنیا با برزخ عالم در انسان ارتباط برای نمونهای مورد، کدام

میشنود. را پاسخشان و میکند گفتوگو بازماندگان از برخی با انسان (1

میماند. باقی نیز ما حیات از بعد حتی آثارشان روزه همچون اعمالی (2

میگردد. محسوب ماتقدم آثار از غلط آدابورسوم تقویت یا ایجاد (3

است. مؤثر برزخ عالم در درگذشتگان وضعیت در بازماندگان انفاق (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میدهد؟30 را گناهکاران پاسخ چگونه قیامت روز در شیطان کریم، قرآن آیات مطابق

هستید. مسئول خودتان و رسیدهاید خود لذتهای و دنیایی زیباییهای به شما (1

باشید. پاسخگو خودتان باید و است رسانده اینجا به را شما دنیا، در شما اختالف (2

نمودم. عمل آن خالف و دادم وعدهای شما به من اما داد، حق وعدۀ شما به خداوند (3

بکنم. شما به کمکی نمیتوانم اینجا در و داشتم تسلط شما بر دنیایی زندگی در فقط من (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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دقت31 از مطلب این و چیست به وابسته ﴾ اْلُمْنَکرِ َو اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهی َالَة الصَّ ِإنَّ َالَة الصَّ َأِقِم ﴿َو شریفۀ آیۀ در الهی وعدۀ از بهرهمندی

است؟ قابلفهم آیه، قسمت کدام در

َالَة﴾ الصَّ ﴿َأِقِم - نماز آداب و اعمال درست تکرار (1

َتْنَهی﴾ َالَة الصَّ ﴿ِإنَّ - نماز آداب و اعمال درست تکرار (2

َالَة﴾ الصَّ ﴿َأِقِم - زشتیها و گناهان عواقب به ما توجه و دقت (3

َتْنَهی﴾ َالَة الصَّ ﴿ِإنَّ - زشتیها و گناهان عواقب به ما توجه و دقت (4

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

است؟32 قرآنی شریف عبارت کدام با مرتبط میگیرد قرار روسری زیر آنچه پوشاندن برای روایات دستور به عمل

ُیْعَرْفَن﴾ َأْن َأْدَنی ﴿َذِلَک (2 َرِحیًما﴾ َغُفوًرا اُهللا َکاَن َو ُیْؤَذْیَن ﴿َفَال (1

﴾ َجَالِبیِبِهنَّ ِمْن َعَلْیِهنَّ ﴿ُیْدِنیَن (4 اْلُمْؤِمِنیَن﴾ ِنَساِء َو َبَناِتَک َو ْزَواِجَک ِألَ ﴿ُقْل (3

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

بود؟33 خواهد چگونه او دنیایی زندگی و است کدام کند، طلب را دنیا زندگی فقط که کسی عاقبت کریم قرآن آیات مطابق

ندارد. بهرهای آن از آخرت در ولی میبیند نیکی دنیا در - برزخ (1

ندارد. بهرهای آن از آخرت در ولی میبیند نیکی دنیا در - دوزخ (2

میشود. بهرهمند آن از بخواهد و کند اراده خداوند که میزانی به - برزخ (3

میشود. بهرهمند آن از بخواهد و کند اراده خداوند که میزانی به - دوزخ (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور

کدام34 آدمیان رستاخیز وسیله و میشود انجام وسیلهای چه به طبیعت رستاخیز در مرده زمین زندهشدن کریم قرآن آیات مطابق

است؟

میکند. غافلگیر را همه که مهیب صدایی شدن شنیده - درآمدهاند. حرکت به باد توسط که ابرهایی (1

میکند. غافلگیر را همه که مهیب صدایی شدن شنیده - میروید حاصلخیز زمین در که دانهای و بذر (2

میگردند. فرار راه دنبال به گناهکاران پسازآن که سهمناکی بانگ - میروید حاصلخیز زمین در که دانهای و بذر (3

میگردند. فرار راه دنبال به گناهکاران پسازآن که سهمناکی بانگ - درآمدهاند حرکت به باد توسط که ابرهایی (4

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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بیان35 را رفتار این پیامد مورد، کدام میشمرد. جاهالنه کاری را آن و مینامد ج" ّ "َتبر را آراستگی در افراط و خودنمایی کریم قرآن

است؟ نموده

میانهروی و اعتدال از خارجشدن و ظاهری مقبولیت آوردن دست به (1

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

میشود. خدا از دوری سبب آنچه به مشغولشدن و زندگی هدف از انسان غفلت (3

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

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

کید36 تأ و تب�ن را آیه کدام مفهوم عبارت، این و میکند بیان او محبت و دوستی با را خداوند نافرمانی میان رابطۀ عبارت، کدام

مینماید؟

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

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

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

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

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

تعبیر37 کاملترین شریفه، آیۀ کدام از بنابراین میدهند انجام خدا رضای جهت در را خود کارهای تمام زیرک افراد که آنجایی از

میگردد؟ استفاده خدا" بهخاطر "زندگی درباره

ُتْرَجُعوَن﴾ َال ِإَلْيَنا ُکْم َأنَّ َو َعَبثًا َخَلْقَناُکْم َما َأنَّ َفَحِسْبُتْم ﴿َأ (1

ِة﴾ اْآلِخَر َو ْنَيا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنَيا الدُّ َثَواَب ُيِريُد َکاَن ﴿َمْن (2

اْلَعاَلِميَن﴾ َربِّ ِه ِللَّ َمَماِتي َو َمْحَياَي َو ُنُسِکي َو َصَالِتي ِإنَّ ﴿ُقْل (3

﴾ ِباْلَحقِّ ِإالَّ َخَلْقَناُهَما َما َالِعِبيَن َبْيَنُهَما َما َو ْرَض اْألَ َو َماَء السَّ َخَلْقَنا َما ﴿َو (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور

تغ�ر)38 کمی (با چیست؟ از ناشی موجودات سایر و انسان هدفهای تفاوتهای و میروند هدفی سراغ به چگونه انسانها

مادی محدود استعدادهای - آنها به بستن دل با (1

موجودات سایر از او تمایز و انسان خاص ویژگیهای - آنها به بستن دل با (2

مادی محدود استعدادهای - خود خاص نگرش و بینش با (3

موجودات سایر از او تمایز و انسان خاص ویژگیهای - خود خاص نگرش و بینش با (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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ادامه39 فعالیتش به همچنان روح و است برقرار دنیا با انسان ارتباط آن در که دارد مرگ از پس عالم به اشاره کریم، قرآن از آیه کدام

میدهد؟

ِفیِه﴾ َرْیَب َال اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلی ُکْم َلَیْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه َال ﴿اُهللا (1

َم﴾ َجَهنَّ َناِر ِفي ِبِه َفاْنَهاَر َهاٍر ُجُرٍف َشَفا َعَلی ُبْنَیاَنُه َس ﴿َأسَّ (2

اْلُمِبیُن﴾ اْلُخْسَراُن ُهَو ذِلَک اْآلِخَرَة َو ْنَیا الدُّ ﴿َخِسَر (3

اْرِجُعوِن﴾ َربِّ َقاَل اْلَمْوُت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ی ﴿َحتَّ (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟40 نموده اشاره عالم در مهیب بانگ از پس انسانها همۀ زندهشدن به شریفه، آیۀ کدام

َعَبثًا﴾ َخَلْقَناُکْم َما َأنَّ َفَحِسْبُتْم ﴿َأ (1

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

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

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

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

است؟41 نموده اشاره آن کمال به شریفه، آیۀ کدام و دارد عواملی چه در ریشه میدهد، انجام زندگی طول در آدمی که فعالیتهایی

ُسُبَلَنا...﴾ ُهْم َلَنْهِدَینَّ ِفیَنا َجاَهُدوا ِذیَن الَّ ﴿َو - معرفتها و اعتقادات (1

ُسُبَلَنا...﴾ ُهْم َلَنْهِدَینَّ ِفیَنا َجاَهُدوا ِذیَن الَّ ﴿َو - محبتها و دلبستگیها (2

َأْنَدادًا...﴾ اِهللا ُدوِن ِمْن ِخُذ َیتَّ َمْن اِس النَّ ِمَن ﴿َو - معرفتها و اعتقادات (3

َأْنَدادًا...﴾ اِهللا ُدوِن ِمْن ِخُذ َیتَّ َمْن اِس النَّ ِمَن ﴿َو - محبتها و دلبستگیها (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

بگیرد؟42 روزه باید معصیت ارتکاب وجود با رمضان مبارک ماه در شده، واجب او بر غسل که کسی مورد، کدام در

نماید. غسل بعدازآن و برسد صبح اذان زمان تا نکند غسل سهوًا (1

نماید. تیمم آفتاب طلوع از قبل و برسد صبح اذان زمان تا نکند غسل عمداً (2

بگیرد. روزه صبح اذان از قبل تیمم با و بماند باقی تیمم وقت فقط تا نکند غسل سهوًا (3

بگیرد. روزه صبح اذان از قبل تیمم انجام با و بماند باقی تیمم وقت فقط تا نکند غسل عمدًا (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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میشود؟43 ما گمراهی و سقوط موجب راهی چه از ما دشمن دشمنترین هدف، به رسیدن موانع میان در

مردم میان در کینه و دشمنی ایجاد - انسان دادن فریب و کردن وسوسه (1

وجدان و عقل از پیروی از بازداشتن - انسان دادن فریب و کردن وسوسه (2

مردم میان در کینه و دشمنی ایجاد - انسان درون در طغیان (3

وجدان و عقل از پیروی از بازداشتن - انسان درون در طغیان (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور

دارند؟44 وظیفهای چه است، عمل خود طبیعی محصول که کیفری و پاداش مقابل در انسانها

برند. سود آن از کامل گاهی آ با و دهند تطبیق آن با را خود باید (1

نمایند. تأمین را خویش سعادت و دهند تغ�ر را آن دانش افزایش با (2

کنند. استفاده آن از همراهی؛ بدون و سازند ممنوع را آن مخالف اقدام هرگونه (3

نمایند. کنترل را آن قوانین وضع با باشد غیرعادالنه هنگامیکه در و بپذیرند را آن (4

1395 داخل زبان سراسری کنکور

است؟45 کرده ایجاد نتیجهای چه گیاهان و حیوانات برخالف انسان در معنوی و مادی استعدادهای بودن فراوان

شود. او بینهایتطلب روحیۀ سیرابشدن موجب که ویژهای اندیشۀ و نگاه نوع (1

نماید. راهنمایی هستی جهان اسرار کشف بهسمت را او که حیرتانگیزی حرکت (2

برساند. اوج به را خویش توانمندیهای بتواند آنها بهواسطۀ که هدفهایی پیگیری (3

سازند. متوقف کمال و رشد سرحد در را او و باشند پایانناپذیر که هدفهایی دائمی انتخاب (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟46 چگونه انسان عمل کارنامۀ دین، پیشوایان تعالیم باتوجهبه

میشود. نگهداری و شده ثبت واقعی، کامًال و صادقانه اعمال گزارش (1

میشود. نمایان و گردیده ضبط و ثبت دقیق بهطور انسان اعمال تصویر (2

میشود. ثبت اعمال حقیقت و میبیند را خود عمل عین هرکس میشود، نمایان انسان عمل (3

میگردد. نمایان شخص یک بهصورت و میشود ملحق عمل غیبی و باطنی جنبۀ به عمل ظاهری و مادی جنبۀ (4

1395 داخل هنر سراسری کنکور
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توصیف47 چگونه را آخرت جهان آنان و نمودهاند باور را ﴾... َلِعبٌ َو َلْهٌو ِإالَّ ْنَیا الدُّ اْلَحَیاُة هِذِه َما ﴿َو که است کسانی اعتقاد مورد کدام

میکنند؟

اْلَحَیَواُن﴾ ﴿َلِهَي - دارد پی در درخشانتر طلوعی که میدانند غروبی را مرگ (1

َعَلْیِهْم﴾ َخْوٌف ﴿َفَال - دارد پی در درخشانتر طلوعی که میدانند غروبی را مرگ (2

اْلَحَیَواُن﴾ ﴿َلِهَي - نیست دلبستگی الیق و است کماعتبار و بیارزش دنیا چندروزۀ زندگی (3

َعَلْیِهْم﴾ َخْوٌف ﴿َفَال - نیست دلبستگی الیق و است کماعتبار و بیارزش دنیا چندروزۀ زندگی (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

باشد؟48 ملتزم اموری چه به باید کند خدا خانۀ را قلبش بخواهد کسی اگر

باشد. استبداد و ظلم از بیزار و آزادی و عدالت به دلبسته (1

کند. پیاده زندگی در ابعادش همه در را اهللا" اال اله "ال کلمۀ (2

باشد. انسانی میدهد، انجام زندگی طول در که فعالیتهایی تمام (3

اوست. باطن و درون دارد، اهمیت آنچه باشد، خدا با انسان قلب (4

1397 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

در49 ریشه الهی، ادیان صادق پیروان حجاب میان موجود تفاوت و چیست جهان در حجاب گسترش اصلی منشأ خان، موّر دیدگاه از

دارد؟ مطلب کدام

متناقض دینی دستورات - الهی پیامبران همۀ دینی دستورات (1

پوشش حدود و چگونگی - الهی پیامبران همۀ دینی دستورات (2

متناقض دینی دستورات - باستان ایران در زنان حجاب و پوشش (3

پوشش حدود و چگونگی - باستان ایران در زنان حجاب و پوشش (4

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

است؟50 نهاده گام جهان این به حسابشدهای برنامۀ اساس بر موجودی هر میکند کید تأ قرآنی، عبارت کدام

﴾ ِباْلَحقِّ ِإالَّ َخَلْقَناُهَما ﴿َما (2 اِهللا﴾ ِإَلى اْلُفَقَراُء ﴿َأْنُتُم (1

ِلَيْعُبُدوِن﴾ ِإالَّ ْنَس اْإلِ َو اْلِجنَّ َخَلْقُت َما ﴿َو (4 اْلِقَياَمِة﴾ َيْوِم ِإَلى ُکْم ﴿َلَيْجَمَعنَّ (3

1398 داخل زبان سراسری کنکور

چیست؟51 وظیفهاش نگیرد، عمدًا را رمضان ماه روزۀ که فردی

بدهد. کفاره همچنین و آورد بهجا را آن قضای (1

بدهد. هم جمع کفارۀ و آورد بهجا را آن قضای (2

آورد. بهجا را آن قضای و کند استغفار باید فقط (3

آورد. بهجا را آن قضای و بدهد طعام ُمد یک روز هر برای (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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است؟52 قابلتحلیل چگونه کنند، اثبات دیگران برای را خود وجود میخواهند نامناسب، لباس پوشیدن با که افرادی رفتار

میدهند. نشان آراسته جامعه در را خود روش این از مقبولیت کسب با (1

میدهند. پاسخ را خود وجود در مقبولیت به نیاز ظاهری، آراستگی با (2

میبرند. بهره خود اثبات برای دیگران روحی ضعف از (3

میدهند. نادرست پاسخ مقبولیت، طبیعی نیاِز به (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

کدام53 از استفاده و است الزم پوشش در مورد کدام رعایت اسالمی، احکام در پوشش شکل گوناگونی و تنوع پذیرش باتوجهبه

است؟ حرام مردان برای لباس،

کند. انگشتنما مردم نزد را آنان - آدابورسوم رعایت (1

نماید. تبعیت خاصی قوم از و باشد نازک - آدابورسوم رعایت (2

کند. انگشتنما مردم نزد را آنان - جامعه ارزشهای با هماهنگی (3

نماید. تبعیت خاصی قوم از و باشد نازک - جامعه ارزشهای با هماهنگی (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

جملۀ54 که ............است و . میگو�م: چیست؟" ر، تأخّ و تقّدم رتبۀ حفظ با اسالم، اساس و "پایه بپرسند: ما از اگر

است. آن بیانگر ...................................................................

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

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

1398 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1398 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1393 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

داشت؟55 خواهد عاقبتی چه آن نابجای عرضه و است آنان در ویژگی کدام وجود بیانگر زنان لطيف احساسات

نااهالن نگاه از ماندن دور و بلند روح تحقیر - باطنی زیباییهای (1

نااهالن نگاه از ماندن دور و بلند روح تحقیر - ظاهری آراستگی (2

خانواده مقدس گوهر رفتن دست از - ظاهری آراستگی (3

خانواده مقدس گوهر رفتن دست از - باطنی زیباییهای (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور
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است؟56 شده آفریده بقا برای و نشده خلق فنا و نابودی برای انسان که میکند بیان شریفه، عبارِت کدام

ِعْلٍم﴾ ِمْن ِبَذِلَک َلُهْم َما َو ْهُر الدَّ ِإالَّ ُیْهِلُکَنا َما ﴿َو (1

َنْحَیا﴾ َو َنُموُت ْنَیا الدُّ َحَیاُتَنا ِإالَّ ِهَی َما َقاُلوا ﴿َو (2

َیْعَلُموَن﴾ َکاُنوا َلْو اْلَحَیواُن َلِهَی َة اْآلِخَر اَر الدَّ ﴿ِإنَّ (3

ْرِض﴾ اْألَ ِفي َکاْلُمْفِسِدیَن اِلَحاِت الصَّ َعِمُلوا َو آَمُنوا ِذیَن الَّ َنْجَعُل ﴿َأْم (4

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

دارد؟57 آنان زندگی در ثمرهای چه معاد، به معتقدین میان در خدا راه در فداکاری برای آمادگی و مرگ از نهراسیدن

میگردد. ضروری خدا راه در فداکاری و نمیشود ذلت و ننگ جز چیزی دنیا این در حیات (1

میشوند. انسانها فدای و میروند شهادت استقبال به دلیل همین به و میکنند مرگ آرزوی آنان (2

باشند. مرگ آرزوی در همیشه تا میشود سبب عامل همین و میبینند گناه از کولهباری را زندگی (3

میرسند. عالی مرحلۀ به شجاعت در و میشود آسان آنان برای خودگذشتگی از و مظلومان و حق از دفاع (4

1398 7 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

بخواند؟58 تمام را نمازش باید مسافر زیر، پنجروزه سفرهای از کدامیک در

باشد. فرسخ 8 برگشت مسافت و فرسخ 3 او رفت مسافت (1

نباشد. فرسخ 8 از کمتر برگشت و فرسخ 4 از کمتر او رفت (2

باشد. آن از نیمی از بیش او رفت و فرسخ 8 جمعًا او رفتوبرگشت (3

نباشد. فرسخ 8 از بیشتر و فرسخ 4 از کمتر هرکدام او رفتوبرگشت مسافت (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

اشاره59 معاد به اعتقاد پیامد کدام به موضوع این و دارد ثمرهای چه ﴾... ً َصاِلحا َعِمَل َو اْآلِخِر اْلَيْوِم َو ِباِهللا آَمَن ﴿َمْن شریفه آیۀ به عمل

میکند؟

دنیوی زندگی بودن گذرا - دنیا زندگی به نبستن دل (1

دنیوی زندگی بودن گذرا - اندوه و حزن به نشدن دچار (2

انسان روی به روشنایی و امید پنجره شدن باز - دنیا زندگی به نبستن دل (3

انسان روی به روشنایی و امید پنجره شدن باز - اندوه و حزن به نشدن دچار (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور
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است؟60 کدام کماالت به او رسیدن و انسان بندگی موانع مهمترین

میشود. انسان سقوط باعث دادن فریب و کردن وسوسه با که شیطان و دانی تمایالت (1

میشود. انسان سقوط باعث دادن فریب و کردن وسوسه با که شیطان و اماره نفس (2

میشود. انسان سقوط باعث دنیا دادن نشان لذتبخش و زیبا با که شیطان و اماره نفس (3

میشود. انسان سقوط باعث دنیا دادن نشان لذتبخش و زیبا با که شیطان و دانی تمایالت (4

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

شود؟61 آسان خدا راه در فداکاری و مظلوم و حق از دفاع که میشود سبب عامل، کدام

است. معاد به اعتقاد پیامد که مرگ از انسان نترسیدن (1

است. معاد به اعتقاد پیامد که زندگی در انسان نرسیدن بنبست به (2

است. دیگران از کنارهگیری آن نتیجه که دنیا روزۀ چند زندگی بودن بیارزش (3

است. دیگران از کنارهگیری آن نتیجۀ که زندگی در انسان نرسیدن بنبست به (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور

میسازد؟62 روشن او برای را سؤال کدام پاسخ انسان وجود در مختلف گرایشهای و تمایالت وجود در دقت

ُتْرَجُعوَن﴾ َال ِإَلْيَنا ُكْم َوَأنَّ َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم (1

وُر﴾ َوالنُّ ُلَماُت الظُّ َتْسَتِوي َهْل َأْم َواْلَبِصيُر ْعَمٰى اْألَ َيْسَتِوي ﴿َهْل (2

ا﴾ َضر� ال َو َنْفعًا ْنُفِسِهْم ِألَ َيْمِلُكوَن ال َأْوِلياَء ُدوِنِه ِمْن َخْذُتْم َفاتَّ ﴿َأ (3

ْرِض﴾ اْألَ ِفي َكاْلُمْفِسِديَن اِلحاِت الصَّ َعِمُلوا َو آَمُنوا ِذيَن الَّ َنْجَعُل ﴿َأْم (4

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

چیست؟63 آراستگی در "عفیف" انسان دیدگاه

باشد. دیگران احترام برای خاص ارزشهای به محدود که مییابد آن از بزرگتر را خود (1

میداند. است شده آفریده پاکیزه و پاک انسانهای برای که پاک روزیهای شامل را خود (2

میآورد. برایش را بیشتری تحسین و احترام که مییابد واالتری ارزشهای خود وجود در (3

میپردازد. خویش باطن اصالح به ندارد اهمیتی چندان ظاهر و باشد پاک باید دل اینکه باتوجهبه (4

1397 داخل انسانی علوم سراسری کنکور
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کسانی64 چه را مؤمنان باهوشترین (ص) اکرم پیامبر و بود خواهد چگونه است، واقعی زندگی که آخرت سرای بدون دنیا زندگی

میکنند؟ معرفی

میکند. منتقل دیگر هستی به هستی یک از را آدمی که میآورند بهحساب پلی را مرگ - بیهوده تالش (1

میکند. منتقل دیگر هستی به هستی یک از را آدمی که میآورند بهحساب پلی را مرگ - لعب و لهو (2

میکنند. آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و مرگاند یاد به فراوان - بیهوده تالش (3

میکنند. آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و مرگاند یاد به فراوان - لعب و لهو (4

1397 5 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1397 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟65 مورد کدام تأ�دکننده َر" َوَأخَّ َم َقدَّ ِبَما َيْوَمِئٍذ نَساُن اْإلِ ُأ "ُيَنبَّ که مطلب این

َحِديًثا﴾ اِهللا ِمَن َأْصَدُق ﴿َوَمْن (1

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

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

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

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

دارند؟66 داللت جسمانی" "معاد و الهی" حکمت پرتو در معاد "ضرورت بر ترتیب، به آیات کدام پیام

َعِلیٌم﴾ ٍق َخْل ِبُکلِّ ُهَو َو ٍة َمرَّ َل َأوَّ َأْنَشَأَها ِذي الَّ ُیْحِ�َها ﴿ُقْل - اْلِقَیاَمِة﴾ َیْوِم ِإَلی ُکْم َلَیْجَمَعنَّ ُهَو إالَّ َال ﴿اُهللا (1

ِبَمْبُعوِثیَن﴾ َنْحُن َما َو َنْحَیا و َنُموُت ْنَیا الدُّ َحَیاُتَنا ِإالَّ ِهَي ﴿ِإْن - اْلِقَیاَمِة﴾ َیْوِم ِإَلی ُکْم َلَیْجَمَعنَّ ُهَو إالَّ َال ﴿اُهللا (2

ِبَمْبُعوِثیَن﴾ َنْحُن َما َو َنْحَیا و َنُموُت ْنَیا الدُّ َحَیاُتَنا ِإالَّ ِهَي ﴿ِإْن - ُتْرَجُعوَن﴾ ال ِإَلْیَنا ُکْم َأنَّ َو َعَبثًا َخَلْقَناُکْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم (3

َعِلیٌم﴾ ٍق َخْل ِبُکلِّ ُهَو َو ٍة َمرَّ َل َأوَّ َأْنَشَأَها ِذي الَّ ُیْحِ�َها ﴿ُقْل - ُتْرَجُعوَن﴾ ال ِإَلْیَنا ُکْم َأنَّ َو َعَبثًا َخَلْقَناُکْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

میشود؟67 دریافت مفهوم کدام عصاه" من احّباهللا "ما شریف حدیث در

کند. پیروی دستوراتش از است شایسته بگیرد، قرار انسان قلب در خدا محبت اگر (1

مینماید. مقابله است، خدایی هرچه با میکند، افتخار خدا با دوستی به که آنکسی (2

هستند. شرک با مبارزه پرچمدار و میکنند سپری او با محبت در را خود زندگی خدا، عاشقان (3

داشت. نخواهد نشانی و رنگ خداوند غیر محبت دل آن در کرد، خانه دلی در خداوند محبت وقتی (4

1397 داخل زبان سراسری کنکور
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فرسخ68 4 پسازآن میخواهد و میماند آنجا در هفته یک و میکند سفر "الف" شهر به شرعی فرسخ 4 از بیشتر خود شهر از فردی

است؟ کدام فرد، این روزه و نماز وظیفۀ بماند. "ب" شهر در هفته دو و برود دیگر

بگیرد. روزه باید و است کامل نمازش شهر دو هر در (1

بگیرد. روزه نباید و است شکسته نمازش شهر دو هر در (2

بگیرد. روزه باید و است کامل نمازش "ب" شهر در و بگیرد روزه نباید و است شکسته نمازش "الف" شهر در (3

بگیرد. روزه نباید و است شکسته نمازش "ب" شهر در و بگیرد روزه باید و است کامل نمازش "الف" شهر در (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

مرگ69 از پس زندگی در حقیقی نعمتهای وجود و نمودهاند توصیف چگونه جهان این در را مردم علیهمالسالم، معصومین روایات

است؟ شده بیان شریفه، عبارت کدام در

َيعَلموَن﴾ كانوا َلو ۚ الَحَيواُن َلِهَي َة اآلِخَر الّداَر ﴿َوِإنَّ - يظنون (1

ِعْلٍم﴾ ِمْن ِبذِلَك َلُهْم ما َو ْهُر الدَّ ِإالَّ ُيْهِلُكنا ما ﴿َو - يظنون (2

َيعَلموَن﴾ كانوا َلو ۚ الَحَيواُن َلِهَي َة اآلِخَر الّداَر ﴿َوِإنَّ - نیام (3

ِعْلٍم﴾ ِمْن ِبذِلَك َلُهْم ما َو ْهُر الدَّ ِإالَّ ُيْهِلُكنا ما ﴿َو - نیام (4

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

بدهد؟70 فقیر به آنها مانند و جو و گندم ُمّد یک روز هر برای هم و کند قضا را روزه هم باید کسی چه روزه، احکام در

باشد. گرفته را روزه قضای فقط و نگیرد روزه رمضان ماه در عذر بدون که کسی (1

نگیرد. را روزه قضای سهواً آینده رمضان تا و نگیرد روزه رمضان ماه در عذر بدون که کسی (2

نگیرد. را روزه قضای و نشود برطرف او عذر آینده رمضان تا و بگیرد روزه نتواند عذری علت به که کسی (3

نگیرد. را روزه قضای عمداً آینده رمضان تا عذر برطرفشدن با و بگیرد روزه نتواند عذری علت به که کسی (4

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

ُهَو71 َکِلَمٌة ها إنَّ َکالَّ َتَرْکُت ِفیَما َصاِلحًا َأْعَمُل ی َلَعلِّ * اْرِجُعوِن َربِّ َقاَل اْلَمْوُت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ی ﴿َحتَّ شریفۀ آیۀ عبارت، کدام در دقت از

است؟ نموده اشاره کافران و مشرکان به آیه این که میگردد مشخص ُیْبَعُثوَن﴾ َیْوِم ِإَلی ٌخ َبْرَز َوَراِئِهْم ِمْن َو َقاِئُلَها

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

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

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور
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را72 ثمره کدام و داشت خواهد رفتاری چه یابد، دست است" من به من از نزدیکتر "دوست اینکه از مناسب شناخت به کسی اگر

دید؟ خواهد

ِه﴾ ِللَّ ا ُحب� ﴿َأَشدُّ - است شده خلق بهحق که جهانی در تفکر با حق به گرایش (1

ِه﴾ ِللَّ ا ُحب� ﴿َأَشدُّ - است شده ارسال پیامبر توسط که خداوند دستورات از پیروی (2

ُذُنوَبُكْم﴾ َلُكْم ﴿َيْغِفْر - است شده خلق بهحق که جهانی در تفکر با حق به گرایش (3

ُذُنوَبُكْم﴾ َلُكْم ﴿َيْغِفْر - است شده ارسال پیامبر توسط که خداوند دستورات از پیروی (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

مورد،73 کدام تغ�ر اساس بر آنان ظاهری آراستگی در تفاوت بودند، باطنی زیباییهای به آراسته همواره پیشوایان، باوجوداینکه

است؟ قابلفهم

آنان توانایی و مردم زندگی شرایط (1

آراستگی به نسبت گوناگون رویکردهای و سالیق (2

مذهبی پیشوایان میان فردی تفاوتهای (3

مختلف دورههای در حاکمان سیاسی و اجتماعی اوضاع (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

است؟74 توانا آن انجام بر خداوند و میباشد شدنی و ممکن امری معاد که است این بر استداللی شریفه، آیۀ کدام مفهوم

بازگردانید. مرا پروردگارا! میگوید: فرارسد، آنها از یکی مرگ آنگاهکه (1

بود. کرده فراموش را خود نخستین آفرینش درحالیکه زد، مثلی ما برای (2

آفریدهایم؟ بیهوده را شما و نمیشوید بازگردانده ما بهسوی کردید گمان آیا (3

داد؟ خواهیم قرار یکسان تباهکاران با دادهاند انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که را آنها ما آیا (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

آیۀ75 کدام پیام و میشود فهمیده چیزی چه نیست؛ امکانپذیر دنیا در خدا، راه در شهادت مانند اعمال، از بسیاری پاداش اینکه از

است؟ آن از حاکی شریفه،

ْرِض﴾ اْألَ ِفي َکاْلُمْفِسِدیَن اِلَحاِت الصَّ َعِمُلوا َو آَمُنوا ِذیَن الَّ َنْجَعل ﴿َأْم - الهی عدل پرتو در معاد امکان (1

ْرِض﴾ اْألَ ِفي َکاْلُمْفِسِدیَن اِلَحاِت الصَّ َعِمُلوا َو آَمُنوا ِذیَن الَّ َنْجَعل ﴿َأْم - الهی عدل پرتو در معاد ضرورت (2

َحِدیثًا﴾ اِهللا ِمَن َأْصَدُق َمْن َو ِفیِه َرْیَب َال اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلی ُکْم َلَیْجَمَعنَّ ُهَو إالَّ ِإلَه ال ﴿اُهللا - الهی حکمت پرتو در معاد امکان (3

َحِدیثًا﴾ اِهللا ِمَن َأْصَدُق َمْن َو ِفیِه َرْیَب َال اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلی ُکْم َلَیْجَمَعنَّ ُهَو إالَّ ِإلَه ال ﴿اُهللا - الهی حکمت پرتو در معاد ضرورت (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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است؟76 عمل کدام نتیجۀ طوالنی، آرزوهای با فریفتهشدن کریم، قرآن آیات مطابق

قمار و شراب بهوسیلۀ مردم میان در عداوت و کینه ایجاد (1

آنها برای دین تب�ن از پس الهی هدایت از روگردانی (2

شیطان دعوت پذیرفتن و حیوانی غرائز در غرقشدن (3

مردم نظر در ایشان زشت اعمال دادن زینت (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

از77 گروه کدام "... نمیسازد پاک را آنها و نمینگرد قیامت در آنان به و نمیگوید سخن آنها با خداوند ..." شریفۀ عبارت مخاطب

هستند؟ افراد

میخورند. ربا و میکنند تصاحب بهناحق را یتیمان اموال (1

میفروشند. ناچیزی بهای به را خود سوگندهای و الهی پیمان (2

میشود. آنان تصمیمهای و کارها ازهمگسیختگی موجب ایام گذشت (3

میدارند. روا ستم و ظلم دیگران حق در و میاندوزند سیم و زر که کسانی (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور

دارد؟78 مشابهی مفهوم و معنا قرآنی، شریف عبارت کدام با بدر جنگ کشتهشدگان از (ص) اکرم پیامبر پرسش

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

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

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟79 خداوند به محبت افزایش راههای از یکی بیانگر عبارت کدام

چاالکی و تحرک و منفعتطلبی از دوری با همراه ازخودگذشتگی و ایثار (1

قلبی نفرت هرگونه از دوری و خداوند به محبت عطر از دل فضای نمودن کنده آ (2

خداوند مخلوقات همۀ به محبت ابراز و دشمنی و کینه هرگونه از دل نمودن خالی (3

خدا دشمنان به نسبت عملی بغض و نفرت و حق ذات به عشق از عالم نمودن لبریز (4

1397 13 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1394 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

1398 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1398 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1398 15 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی
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قابل80 شریفه آیۀ کدام مفهوم از موضوع این و میپذیرد انجام عنصر، کدام توسط جامعه در بانوان حضور برای محیط ایمنسازی

است؟ دریافت

﴾... َجَالِبیِبِهنَّ ِمْن َعَلْیِهنَّ ُیْدِنیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِنَساِء َو َبَناِتَک َو ْزَواِجَک ِألَ ُقْل ِبيُّ النَّ َها َأیُّ ﴿َیا - حجاب (1

﴾... َجَالِبیِبِهنَّ ِمْن َعَلْیِهنَّ ُیْدِنیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِنَساِء َو َبَناِتَک َو ْزَواِجَک ِألَ ُقْل ِبيُّ النَّ َها َأیُّ ﴿َیا - فرهنگ (2

َرْحَمًة...﴾ َو ًة َمَودَّ َبْیَنُکْم َجَعَل َو ِإَلْیَها ِلَتْسُکُنوا َأْزَواجًا َأْنُفِسُکْم ِمْن َلُکْم َق َخَل َأْن آَیاِتِه ِمْن ﴿َو - فرهنگ (3

َرْحَمًة...﴾ َو ًة َمَودَّ َبْیَنُکْم َجَعَل َو ِإَلْیَها ِلَتْسُکُنوا َأْزَواجًا َأْنُفِسُکْم ِمْن َلُکْم َق َخَل َأْن آَیاِتِه ِمْن ﴿َو - حجاب (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

چیست؟81 نشانۀ بدننما، و نازک لباس پوشیدن و دارد نتیجهای چه انسان روح در عفاف ضعیفشدن

دین ضعف و سستی - خودنمایی بهسوی حرکت و آراستگی در تغ�ر (1

خدا با جنگ و گناه انجام - خودنمایی بهسوی حرکت و آراستگی در تغ�ر (2

دین ضعف و سستی - متفاوت شخصیت بهسوی حرکت و روح جلوهگرشدن (3

خدا با جنگ و گناه انجام - متفاوت شخصیت بهسوی حرکت و روح جلوهگرشدن (4

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

میشود؟82 فهمیده معاد امکان موارد، کدام در توجه و دقت از

خلقت آغاز در انسان نخستین پیدایش - جاودانگی و بقا به گرایش (1

کشتارجمعی سالح از استفاده مجازات - جاودانگی و بقا به گرایش (2

کشتارجمعی سالح از استفاده مجازات - شهادت مانند اعمالی پاداش (3

زمستان از گذر از پس طبیعت در بهار فرارسیدن - (ع) نبی یر ُعزَ ماجرای (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟83 مخاطب به مفهوم کدام انتقال دنبال به زیر بیِت

سازد" تر نرگِس صد گل، برآرد آنکه یا تو در گل و گلشن یا خوشتر تویی باغ "ای

است. هدف انتخاب حال در همواره خود زندگی در انسان (1

میگردند. هدف دنبال به خود درون زیباییهای و خوبیها با برخی (2

دربردارند. نیز را دیگر هدفهای که هستند بهگونهای هدفها از برخی (3

گرفتهاند. آرام آن به و شدهاند راضی دنیوی حیات به که هستند افرادی (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور



1399 21/27لرنیتو

است؟84 اّماره نفس توصیفکنندۀ عبارت، کدام

میکند. سرزنش را خود گناه، از بعد و میدهد نشان واکنش زشتی و گناه مقابل در (1

است. کردن وسوسه فقط کارش و بازمیدارد بهشت به رسیدن از و میدهد فریب را آدم فرزندان (2

است. انسان دادن فریب صرفًا او کار و مینماید سرگرم دنیا به و میکند غافل خدا یاد از را انسان (3

بازمیدارد. وجدان و عقل پیروی از و میکند دعوت گناه به دنیایی لذتهای به رسیدن برای را انسانها (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

وجود85 زنان و مردان برای یکسان بهصورت وظیفه کدام و است کدام اسالم مبین دین در زنان پوشش به نسبت ویژه توجه دلیل

دارد؟

نامحرم جلبتوجه از جلوگیری - جمال از بهرهمندی (1

نامحرم دید از گریبان پوشاندن - جمال از بهرهمندی (2

نامحرم دید از گریبان پوشاندن - زیبایی و جالل نعمت (3

نامحرم جلبتوجه از جلوگیری - زیبایی و جالل نعمت (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور

است؟86 کدام ترتیب، به روز آن روزۀ به نسبت کند، مسافرت "بعدازظهر" یا ظهر" از "پیش که فردی وظیفۀ

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

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

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

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

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟87 نشان" چند و تیر "یک مصداق شریفه آیۀ کدام هدف، انتخاب فرآیند در

اْلَعاَلِمیَن﴾ َربِّ ِه ِللَّ َمَماِتی َو َمْحیاَی َو ُنُسِکی َو َصَالِتی ِإنَّ ﴿ُقْل (1

ِة﴾ اْآلِخَر َو ْنیا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنیا الدُّ َثَواَب ُیِریُد َکاَن ﴿َمْن (2

ِه﴾ َأْمِر َباِلُغ اَهللا ِإنَّ َحْسُبُه َفُهَو اِهللا َعَلی ْل َیَتَوکَّ َمْن ﴿َو (3

ِلَیْعُبُدوِن﴾ ِإالَّ ْنَس اْإلِ َو اْلِجنَّ َخَلْقُت َما ﴿َو (4

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور



1399 22لرنیتو /27

است؟88 نموده اشاره الهی دادگاه در ایشان حال و برزخی حیات آغاز در بدکاران آرزوی به ترتیب به مورد، کدام

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

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

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

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

1399 داخل هنر سراسری کنکور

است؟89 الزم اقداماتی چه ترتیب به مسیر، این در موفقیت به دستیابی برای و میشود تع�ن اساسی چه بر انسانها ابدی سرنوشت

عزم و توکل - انتخابشده اهداف (2 عزم و توکل - دنیا در انسانها رفتار (1

محاسبه و مراقبت - انتخابشده اهداف (4 محاسبه و مراقبت - دنیا در انسانها رفتار (3

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

چیست؟90 آفات این پیامد دارد."؛ پی در آفاتی ایام، "گذشت میفرماید: (ع) علی امام

میشود. افراد ناشکیبایی و کمطاقتی موجب (1

میدهد. افزایش انسان در را یأس و افسردگی (2

میشود. کارها و تصمیمها ازهمگسیختگی سبب (3

میگردد. خداوند اطاعت در کوتاهی و هدف فراموشی سبب (4

1398 داخل زبان سراسری کنکور

به91 را هرکس که است داده وعده خداوند و دارد قرار عادالنه نظام اساس بر انسانها زندگی که میکند تصریح قرآنی، عبارت کدام

برساند؟ دارد، استحقاق آنچه

اِر﴾ َکاْلُفجَّ ِقیَن اْلُمتَّ َنْجَعُل ﴿َأْم (1

ِفیِه﴾ َرْیَب َال اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلی ُکْم ﴿َلَیْجَمَعنَّ (2

ِفْتَنًة﴾ اْلَخْیِر َو رِّ ِبالشَّ َنْبُلوُکْم َو اْلَمْوِت َذاِئَقُة َنْفٍس ﴿ُکلُّ (3

ِمْثَلَها﴾ ِإالَّ ُیْجَزی َفَال َئِة یِّ ِبالسَّ َجاَء َمْن َو َأْمَثاِلَها َعْشُر َفَلُه ِباْلَحَسَنِة َجاَء ﴿َمْن (4

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

چیست؟92 تحول این عّلت و میرساند ازخودگذشتگی و ایثار به خودخواهی از را آدمی عامل، کدام

خداست. جایگاه انسان قلب - معاد به اعتقاد (1

خداست. جایگاه انسان قلب - الهی محبت (2

است. تقوا ابدیت برای توشه بهترین - معاد به اعتقاد (3

است. تقوا ابدیت برای توشه بهترین - الهی محبت (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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است؟93 نموده بیان را تحاسبوا" ان قبل "حاسبوا دستور رعایت ثمرۀ مورد، کدام

انتبهوا" ماتوا فاذا نیام "الناس (2 قدرته" فی و اهللا فی التفکر "ادمان (1

العیوب" اصلح و الذنوب "استقال (4 الحوض" علی یردا حتی یفترقا لن "انهما (3

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

دارد؟94 حکمی چه او روزه و نماز باشد، کیلومتر) 22/5 (حدود شرعی فرسخ ۴ از بیش آن رفت راه که برود شهری به کسی
اگر

دارد. او برگشت مسیر مسافت به بستگی (1

بگیرد. روزه نمیتواند و بخواند شکسته را نماز باید (2

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

بگیرد. روزه نمیتواند و است شکسته نمازش باشد، فرسخ ۴ او رفتوبرگشت مسافت مجموع اگر (4

1395 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
است؟95 نموده اشاره آیه، کدام در بیانشده زمان به َأْفواِهِهْم﴾ َعَلی َنْخِتُم ﴿َاْلَیْوَم شریفۀ عبارت

َر﴾ َأخَّ َو َم َقدَّ ِبَما َیْوَمِئٍذ ْنساُن اْالِ ُأ ﴿ُیَنبَّ (1

َلُموِسُعوَن﴾ ا ِإنَّ َو ِبَأْیٍد َبَنْیَناَها َماَء السَّ ﴿َو (2

﴾ َکالَّ َتَرْکُت ِفیَما َصاِلحًا َأْعَمُل ي َلَعلِّ اْرِجُعوِن َربِّ ﴿َقاَل (3

َمِهیًال﴾ َکِثیبًا اْلِجَباُل َکاَنِت َو اْلِجَباُل َو ْرُض اْألَ َتْرُجُف ﴿َیْوَم (4

1399 داخل هنر سراسری کنکور

است؟96 کدام ْهُر﴾ الدَّ ِإالَّ ُيْهِلُكَنا ﴿َوَما میگویند که کسانی اصلی غرض

انسانها حیات و زندگی در زمان مرور اثر اثبات (1

نموده خلق را جهان این که حکیمی آفریننده وجود انکار (2

انسان اعمال ماتأخر آثار وجود در موحدان گفتههای ابطال (3

انسان روح و جسم متالشیشدن درزمینٔه معاد منکرین نظر تأ�د (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

است؟97 الهی صفات کدام پناه در گرفتن قرار آن ثمرۀ و شده بیان عبارت کدام در سعادت به رسیدن شرط

َرِحیٌم﴾ ﴿َغُفوٌر - اُهللا﴾ ُیْحِبْبُکُم ِبُعوِني ﴿َفاتَّ (2 َتْطِهیرًا﴾ َرُکْم ﴿ُیَطهِّ - اُهللا﴾ ُیْحِبْبُکُم ِبُعوِني ﴿َفاتَّ (1

َرِحیٌم﴾ ﴿َغُفوٌر - ْجَس﴾ الرِّ َعْنُکُم ﴿ِلُیْذِهَب (4 َتْطِهیرًا﴾ َرُکْم ﴿ُیَطهِّ - ْجَس﴾ الرِّ َعْنُکُم ﴿ِلُیْذِهَب (3

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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است؟98 کدام انسان، واقعی ارزش میزان و اميرالمؤمنين ازنظر و میدهد جهت آدمی زندگی به چیزی چه

میکند. تالش آن برای که چیزی آن - دلبستگیها و محبتها (1

میکند. تالش آن برای که چیزی آن - عزمها و تصمیمها (2

میدارد. دوست که چیزی آن - دلبستگیها و محبتها (3

میدارد. دوست که چیزی آن - عزمها و تصمیمها (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

است؟99 مورد کدام بیانگر حجاب متعالی قانون به قدیس و راهبه زنان مانند مسیح حضرت مقام به معتقدان باور و اعتقاد

است. نزدیکتر دینداری به مناسب پوشش داشتن ادیان، همه پیروان ازنظر (1

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

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

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

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟100 شده قائل ویژهای جایگاه هستی نظام در انسان برای متعال خداوند میدهد نشان موضوع، کدام

است. گردیده تب�ن کمال و رشد مسیر در انسان برای شقاوت و رستگاری راه (1

است. شده داده قرار او برای زمین و آسمانها در ازآنچه انسان بهرهمندی توانایی (2

است. شده داده نشان انسان به گناه و سقوط عوامل همچنین و کمال و رشد عوامل (3

است. گردیده مشخص او برای حرکت موانِع شناخت و انسان استعدادهای و سرمایهها شناخت امکان (4

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

چیست؟101 رمضان ماه روزۀ عمدی افطار کفارۀ و داریم فرصت زمانی چه تا روزه کفارۀ پرداخت برای

فقیر شصت به طعام مّد شصت - آینده رمضان ماه از قبل (1

فقیر شصت به طعام مّد شصت - فطر عید روز نماز از قبل (2

فقیر یک به طعام مّد یک - فطر عید روز نماز از قبل (3

فقیر یک به طعام مّد یک - آینده رمضان ماه از قبل (4

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور
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رفتن102 مسافت با سفری به شرعی نیمهشب از قبل اداری، مأموریت یک انجام برای رمضان مبارک ماه در که شخصی روزۀ حکم

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

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

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

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

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

1397 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

دیگر103 هدفهای به رسیدن مساوی آنها به رسیدن و دربردارند نیز را دیگر هدفهای که هستند بهگونهای هدفها از "برخی عبارت

است؟ مورد کدام مبّین هست" نیز

آفریدیم. بهحق را است آنها بین آنچه و زمین و آسمانها ما و (1

خداست. نزد آخرت و دنیا پاداش و نعمت بخواهد، را دنیا پاداش و نعمت هرکس (2

است. جهانیان پروردگار که خداست برای من مرگ و زندگی و اعمالم تمامی نمازم، بگو (3

برخیزند. داد و عدل اقامۀ به مردم تا ... فرستادیم روشن دالیل با همراه را پیامبرانمان بهراستیکه (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟104 نموده بیان را عمل حقیقت روشنشدن از نمونهای عبارت، کدام و داشت خواهد ثمرهای چه عالم حقایق از پرده رفتن کنار

نارًا﴾ ُبُطوِنِهْم ِفي ُكُلوَن َيْأ ما ِإنَّ ُظْلمًا اْلَيتامى َأْمواَل ُكُلوَن َيْأ ِذيَن الَّ ﴿ِإنَّ - انسان بدن اعضای شهادت (1

نارًا﴾ ُبُطوِنِهْم ِفي ُكُلوَن َيْأ ما ِإنَّ ُظْلمًا اْلَيتامى َأْمواَل ُكُلوَن َيْأ ِذيَن الَّ ﴿ِإنَّ - همهچیز واقعیت آشکارشدن (2

َيْكِسُبوَن﴾ َكاُنوا ِبَما َأْرُجُلُهْم َوَتْشَهُد َأْيِديِهْم ُمَنا َوُتَكلِّ َأْفَواِهِهْم َعَلٰى َنْخِتُم ﴿اْلَيْوَم - انسان بدن اعضای شهادت (3

َيْكِسُبوَن﴾ َكاُنوا ِبَما َأْرُجُلُهْم َوَتْشَهُد َأْيِديِهْم ُمَنا َوُتَكلِّ َأْفَواِهِهْم َعَلٰى َنْخِتُم ﴿اْلَيْوَم - همهچیز واقعیت آشکارشدن (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور

است؟105 مفهوم کدام بیان پی در زیر، بیِت

سازد" تر نرگس صد گل، برآرد آنکه یا تو در گل و گلشن یا خوشتر، تویی باغ "ای

میطلبد. محکم ارادۀ و بزرگ همت ماست، خوشبختی ضامن که میزان همان به بزرگ هدفهای (1

باشد. کاملتر که میکنند انتخاب را هدفی خود، عقل از بهرهگیری با هوشمند انسانهای (2

است. حقیقی تقرب یک بلکه نیست، ظاهری و مکان جنس از خداوند، به تقرب و نزدیکی (3

سازد. شکوفا را او استعدادهای بتواند که است متنوعی اهداف دنبال به تنوعطلبی، با انسان (4

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور
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میدهد؟106 نشان قراردادی و طبیعی کیفر و پاداش با عمل رابطه برابر در را انسان رفتار ترتیب به مورد، کدام

کند. هماهنگ آن با را خود باید - دهد تغ�ر را رابطهها جدید، قوانین وضع با میتواند (1

دهد. تغ�ر را رابطهها جدید، قوانین وضع با میتواند - کند هماهنگ آن با را خود باید (2

کند. هماهنگ آن با را خود باید - دهد تغ�ر را نتیجه خود، گاهی آ افزایش با (3

کند. تنظیم آن با را خود گاهی، آ افزایش با - دهد تغ�ر را آن نمیتواند انسان (4

1398 داخل هنر سراسری کنکور

مترّنماند؟107 جملهای چه به آنان و است کدام همصحبتاند" خدا با آنجا در "بهشتیان که بهشت درجۀ باالترین

منزهی. و پاک تو خدایا - رستگاری و دارالسالم (1

منزهی. و پاک تو خدایا - خداوند خشنودی و لقاء (2

گردانید. محقق را وعدهاش که را خدای ستایش - رستگاری و دارالسالم (3

گردانید. محقق را وعدهاش که را خدای ستایش - خداوند خشنودی و لقاء (4

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

دارد؟108 اشاره نیستند، قائل تن و جسم جز حقیقتی انسان برای که افرادی دیدگاه به شریفه، آیۀ کدام

ْنَیا...﴾ الدُّ َحَیاُتَنا ِإالَّ ِهَي َما َقاُلوا ﴿َو (2 َسِعیرًا...﴾ َسَیْصَلْوَن ﴿َو (1

َأْنَدادًا...﴾ اِهللا ُدوِن ِمْن ِخُذ َیتَّ َمْن اِس النَّ ِمَن ﴿َو (4 َلِعٌب...﴾ َو َلْهٌو ِإالَّ ْنَیا الدُّ اْلَحَیاُة هِذِه َما ﴿َو (3

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

است؟109 کافران ادعای به پاسخ برای مورد، کدام با مشابه استداللی َالِعِبيَن﴾ َبْيَنُهَما َوَما ْرَض َوٱْألَ َماَء ٱلسَّ َخَلْقَنا ﴿َوَما عبارت

َتَرْكُت﴾ ِفيَما َصاِلًحا َأْعَمُل ي َلَعلِّ اْرِجُعوِن ﴿َربِّ (1

ُتْرَجُعوَن﴾ َال ِإَلْيَنا ُكْم َوَأنَّ َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم (2

ِفيِه﴾ َرْيَب ال اْلِقياَمِة َيْوِم ِإلى ُكْم َلَيْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه ال ﴿اُهللا (3

ِهْم﴾ َربِّ ِعنَد َأْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا َوَعِمَل اْآلِخِر َواْلَيْوِم ِباِهللا آَمَن ﴿َمْن (4

1399 داخل زبان سراسری کنکور
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دارد؟110 پی در نتیجهای چه نیاز این به صحیح پاسخگویی و دارد بیشتری نمود دوران کدام در مقبولیت به نیاز

تبرج با همراه هنری گوناگون آثار خلق و دیگران تحسین - خانواده تشکیل (1

تبرج با همراه هنری گوناگون آثار خلق و دیگران تحسین - جوانی و نوجوانی (2

جامعه به آن عرضه و تواناییها و استعدادها شکوفایی و کشف - خانواده تشکیل (3

جامعه به آن عرضه و تواناییها و استعدادها شکوفایی و کشف - جوانی و نوجوانی (4

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

دارد؟111 الهی صفات از کدامیک در ریشه ضرورت، این و نموده استدالل معاد ضرورت بر عبارت، کدام

الهی حکمت - َالِعِبيَن﴾ َبْيَنُهَما َوَما ْرَض َوٱْألَ َماَء ٱلسَّ َخَلْقَنا َما ﴿َو (1

الهی عدل - َالِعِبيَن﴾ َبْيَنُهَما َوَما ْرَض َوٱْألَ َماَء ٱلسَّ َخَلْقَنا َما ﴿َو (2

الهی حکمت - ِفيِه﴾ َرْيَب ال اْلِقياَمِة َيْوِم ِإلى ُكْم َلَيْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه ال ﴿اُهللا (3

الهی عدل - ِفيِه﴾ َرْيَب ال اْلِقياَمِة َيْوِم ِإلى ُكْم َلَيْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه ال ﴿اُهللا (4

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

ُهَو112 َکِلَمٌة َها ِإنَّ َکالَّ َتَرْکُت ِفیَما َصاِلحًا َأْعَمُل ي َلَعلِّ اْرِجُعوِن َربِّ َقاَل اْلَمْوُت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ی ﴿َحتَّ شریفۀ آیۀ عبارِت کدام در دقت از

نیست؟ واقعی کافرین درخواست که میگردد مشخص ُیْبَعُثوَن﴾ َیْوٍم ِإَلی ٌخ َبْرَز َوَراِئِهْم ِمْن َو َقاِئُلَها

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

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

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

آخرتی113 گویی که میکنند عمل بهگونهای خود زندگی در اما دارند، قبول را آخرت میگویند بااینکه افراد از "برخی که تفکر این پیامد

است؟ مورد کدام ندارند" پیش در

میشوند. غافل آخرت یاد از و میدهند قرار خود هدف و معبود را دنیا هوسها، در فرورفتن دلیل به (1

امیدوارند. الهی رحمت و لطف به اما است، نشده تبدیل قلبی باور و ایمان به داشتن قبول این بااینکه (2

دارند. تفاوت معاد منکران با عمل در اما دارند، کار و فعالیت انگیزۀ و هستند شورونشاط با دنیا در (3

میشوند. دچار روحی بیماریهای انواع به و میشود بیارزش برایشان دنیا، چندروزۀ زندگی (4

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

است؟114 شده بیان عبارت، کدام در َنْحَیا﴾ َو َنُموُت ْنَیا الدُّ َحیاُتَنا ِإّال ِهَي ﴿َما میگویند: که کسانی به پاسخ

َتْقَواَها﴾ َو ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها اَها َسوَّ َما َو َنْفٍس ﴿َو (1

ُتْرَجُعوَن﴾ َال ِإَلْیَنا ُکْم َأنَّ َو َعَبثًا َخَلْقَناُکْم َما َأنَّ َفَحِسْبُتْم ﴿َأ (2

ِة﴾ اْآلِخَر َو ْنَیا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنَیا الدُّ َثَواَب ُیِریُد َکاَن ﴿َمن (3

َعَلْیِهْم﴾ َخْوٌف َفَال َصاِلحًا َعِمَل َو اْآلِخِر اْلَیْوِم َو ِباِهللا آَمَن ﴿َمْن (4

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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دبیردرسمدرسه

2 گزینه 1

دارند. خداوند به نسبت شدیدتری محبت مؤمنین که درمییابیم ِه﴾ ِللَّ ا ُحب� َأَشدُّ آَمُنوا ِذيَن ﴿َوالَّ آیۀ در دقت از

دو تبعیت، این که است شده بیان پیامبر و خدا از پیروی و تبعیت شرط " ِ ه ِللَّ ا ُحب� "َأَشدُّ خدا به مستمر و پیوسته محبت زیر آیۀ در

دارد. دنبال به را آنها" گناهان "آمرزش و شدن" خدا "محبوب پاداش

(شرط) بودن) خدا محب - پیوستۀخداوند و مستمر محبت و (دوستی اَهللا وَن ُتِحبُّ ُكْنُتْم ِإْن ُقْل

خداوند) دوستی به مشروط و (علت عملی) توحید - الرسول اطیعوا و اهللا اطیعوا = پیامبر و خداوند از پیروی و (تبعیت ِبُعوِني َفاتَّ

معلول) - ربوبیت توحید - گناهان آمرزش و شدن خدا ُذُنوَبُكْم(محبوب َلُكْم َوَيْغِفْر اُهللا ُيْحِبْبُكُم

خداوند) مهربانی و (آمرزندگی َرِحيٌم َغُفوٌر اُهللا َو

گزینهها: سایر بررسی

دارد. اشاره است نماز برپایی نتایج از که خدا یاد به :1 گزینۀ

کنند. جبران را خود گذشتۀ شاید تا میکند بیان را مرگشان از پس دنیا به بازگشت برای گناهکاران درخواست :3 گزینۀ

دارند. دوست را ایشان خدا مانند و میگیرند خدایی به خداوند بهجای را دیگرانی که دارد اشاره مشرکانی به :4 گزینۀ

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 2

مهر آنها دهان بر خداوند حال، این در دهند. نجات مهلکه از را خود شاید تا میخورند دروغ سوگند قیامت روز در بدکاران

میدهند. شهادت خود صاحب علیه و میکنند گفتن سخن به شروع خداوند اذن به آنها جوارح و اعضا و میزند خاموشی

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 3

مانند اعمالی م)؛ ماتقّد (آثار میشود بسته اعمال این پرونده مرگ، با و است انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی دامنۀ

گریبانگیر آثار این قیامت، برپایی تا یعنی ر)؛ ماتأّخ (آثار بازمیماند نیز ما مرگ از بعد حتی اعمال از بسیاری پرونده اما روزه؛ و نماز

بود. خواهند انسان

است. قیامت برپایی اول مرحلۀ حوادث از آسمانها" و زمین ساختار در "تغ�ر بیانگر ﴾ َمِهيالً َكِثيبًا اْلِجباُل ﴿كاَنِت شریفۀ عبارت

گزینهها: سایر بررسی

دارد. اشاره میماند باقی انسانی هر روح در و نمیرود بین از هرگز که عمل باطنی جنبۀ به :1 گزینۀ

میشود. برزخ عالم وارد انسان حال این در مینمایند. دریافت کمال و تمام بهطور را (روح) یعنی دارد اشاره توفی به :2 گزینۀ

میکند. بیان را استدراج و امال سنت :4 گزینۀ

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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3 گزینه 4

نگیرند. قرار بیبندوبار افراد آزار و اذیت مورد تا میشوند شناخته عفاف به که است آن پوشش نتیجۀ

1398 داخل هنر سراسری کنکور

3 گزینه 5

نفس اصالح و سعادت موجب اعمال" ارزیابی و "محاسبه که درمییابیم علیهالسالم علی دلها امیر از زیر احادیث به توجه از

شد. خواهد

: نفس محاسبۀ نتایج

سازد. برطرف را عیبها و كند جبران را گناهان و ببرد پى گناهانش به و شود گاه آ هايش عيب به

پیامحدیث

: نفَسُه حاَسَب َمن

ُعيوِبِه، على وَقَف

بُذنوِبِه، أحاَط و

نوَب، الذُّ اْسَتقاَل و

الُعيوَب أْصَلَح و

: پردازد خود نْفس محاسبه به هركه

شود گاه آ هايش عيب به

ببرد پى گناهانش به و

كند جبران را گناهان و

سازد. برطرف را عیبها و

ْفِس النَّ َصالُح الُمحاَسبِة است.َثَمرُة نْفس اصالح محاسبه، ثمره

َسِعَد. َنفَسُه حاَسَب شود.َمن نيكبخت كند حسابرسى را خود نفس هركه

در را سلم و آله و علیه صلیاهللا اکرم پیامبر حدیث 4 گزینۀ و دارند اشاره سؤال بهصورت 2 و 1 گزینههای گزینهها: سایر بررسی

میکند. بیان قیامت روز حسابرسی از قبل نفس محاسبۀ وجوب خصوص

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

1 گزینه 6

خواهد ادامه حیاتش به روح زیرا است برزخ عالم در گاهی آ بیانگر کفار لشکر کشتهشدگان با بدر جنگ در (ص) خدا رسول سخن

داد.

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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1 گزینه 7

(عزم میسازد. عملی است، کرده انتخاب که را آنچه خویش، عزم با آدمی است. کاری انجام بر تصمیم و اراده معنای به عزم

گزینشهااست) عملیساز

(تناسب) است. آسانتر هدف به رسیدن باشد، قویتر عزم هرقدر است. متفاوت انسانها اراده و عزم البته

قوی: عزم آثار

هدف بر استواری

شکیبایی

هدف، آن به رسیدن برای سختیها تحمل و

تاب حوادث، تندباد برابر در دارند، ضعیفی عزم که آنان بزرگ) کارهای الزمۀ بزرگ (عزم میخواهد. بزرگ عزمهای بزرگ، کارهای

با و نمیسپارند حوادث دست به را سرنوشت دارند، قوی عزم که آنان میکند. وادار عقبنشینی به را آنان راه، مشکالت و نمیآورند

برمیدارند. قدم هدف بهسوی قدرت

وی به میدهد، نشان او به را زندگی رسم و راه و میکند فرزندش به حکیم لقمان که سفارشهایی از بعد جهت همین به

میگوید:

ُموِر" اْألُ َعْزِم ِمْن َذِلَك ِإنَّ َأَصاَبَك َما َعَلى "َواْصِبْر

است. کارها در اراده و عزم از این که کن صبر میرسد تو به مسیر) این (در آنچه بر

1399 داخل زبان سراسری کنکور

1 گزینه 8

ایشان میکنیم. ذکر است، فرموده بیان علیهالسالم علی مؤمنان امیر که را مثالی ابتدا دریابیم، را تقوا حقیقت اینکه برای

میفرماید:

از را اختیار و کرده پاره را لجام که شدهاند سرکشی و چموش اسبهای بر سوار که است سوارکارانی ل َ َمث بیتقوا انسانهای "َمَثل

سوارکارانی مثل باتقوا، آدمهای مثل اما میافکنند؛ آتش در را سوارکار عاقبت، و میبرند پا�ن و باال به گرفتهاند؛ سوارکار دست

شوند." بهشت وارد اینکه تا میپیمایند راه و دارند اختیار در را اسب لجام و شدهاند سوار رام اسبهای بر که است

بر یعنی میکند؛ حفاظت گناه از را خود و است خودنگهدار باتقوا انسان است. (صیانت) "نگهداری" و "حفاظت" معنای به "تقوا"

بیندازد. گناه هولناک درههای در را او سرکشی با نفس نمیگذارد و دارد اختیار در را خود نفس لجام و زمام و است مسلط خودش

حفظ را او نیرو و قوت آن گرفت، قرار معصیت و گناه شرایط در اگر تا بیفزاید خود توانمندی بر روز به روز میکوشد باتقوا، انسان

دارد. نگه آلودگی از و کند

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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3 گزینه 9

هم و (معلول) میکنند استفاده زندگی مادی بهرههای از هم (علت) خود، اصلی هدف بهعنوان خدا انتخاب با (مؤمن) زیرک افراد

به را خود جانودل (علت)، اخالص) و فاعلی (حسن میدهند انجام خدا رضای درجهت را خود دنیوی کارهای تمام ازآنجاییکه

زیر) (آیۀ (معلول) میسازند. آباد نیز را خویش آخرت سرای و میکنند نزدیکتر خداوند

َواْآلِخَرِة﴾ ْنَيا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنَيا الدُّ َثَواَب ُيِريُد َكاَن ﴿َمْن

آنان اعمال اساس بر انسانها ابدی سرنوشت خداست." نزد آخرت و دنیا پاداش و نعمت بخواهد را دنیا پاداش و نعمت "هرکس

اصلی هدف و مسیر او حقیقت، در پس است خداوند قرب مقام به رسیدن انسان خلقت از هدف ازآنجاکه میشود، تع�ن دنیا در

در و مطمئن و لذتبخش زندگی دنیا در دهد، قرار هدف این مسیر در را خود زندگی و دریابد را نکته این هرکس ماست. زندگی

آورد. خواهد دست به را ابدی رستگاری آخرت

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 10

او که دید خواهند همگان شود برمال دنیا همین در او عمل واقعی چهرۀ و باطن اگر میکند تصاحب بهناحق را یتیمی مال که کسی

حقیقت میرود کنار پردهها و میشود آخرت جهان وارد او هنگامیکه و نمیشود آشکار آتش دنیا در اّما است آتش خوردن حال در

و نارًا بطونهم فی کلون یأ ما ّ ان ُظلمًا الیتامی أموال لون کُ یأ اّلذین ﴿إّن میکشد. زبانه او درون از آتش و میگردد عیان عمل باطن و

سعیرًا﴾ سیْصَلوَن

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 11

ِمن َو َقائُلَها ُهَو كِلَمٌة آنها َكّال َتَرْكَت ِفيَما صِلحًا َأْعَمُل َلَعلى اْرِجُعوِن ب َر َقاَل اْلَمْوت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ﴿َحتى شریفۀ آیات باتوجهبه

دهم؛ انجام صالح عمل که باشد بازگردانید مرا پروردگارا! میگوید: فرارسد آنها از یکی مرگ "آنگاهکه ُيْبَعُثوَن﴾ َيْوِم ِإلى ٌخ َبْرَز َوَرائِهم

که روزی تا است فاصلهای و برزخ آنها روی پیش و میگوید او که است سخنی این هرگز! کردهام ترک گذشته در را آنچه

را صالحی اعمال شاید تا بازگردند دنیا به تا میخواهند خداوند از برزخ) (در مرگ هنگام بدکاران که درمییابیم میشوند." برانگیخته

نمایند. جبران شده ترک گذشته در که

را پروردگارمان آیات و میشدیم بازگردانده دنیا) (به "ایکاش آیۀ در میتوان را قیامت روز در دنیا به بدکاران بازگشت آرزوی دلیل

کرد. پیدا میبودیم." مؤمنان از و نمیکردیم تکذیب

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 12

حدیثًا﴾ اهللا من اصدق من و فیه ﴿الریب است: آمده میباشد، نساء سوره 87 آیۀ که آیه این ادامه در

من ﴿و عبارت در قطعیت و صدق این میکند. عنوان الهی گفتار صدق و قطعیت بهواسطه را قیامت برپایی قطعیت آیه بنابراین،

میخورد. چشم به حدیثا﴾ اهللا من اصدق
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3 گزینه 13

احساس که میرسد جایی به کمکم فردی چنین میشود، باتقواتر سالبهسال کند تکرار را روزهداری عمل ماه یک سال هر که کسی

آیۀ روزه وجوب آیۀ و نمیکند سختی احساس و دهد انجام بهآسانی میتواند است داده دستور خداوند که را کاری هر که میکند

است. الّصیام...﴾ علیکم کتب آمنوا اّلذین اّیها ﴿یا شریفۀ

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 14

قرار هدف و معبود را دنیا هوسها، در فرورفتن دلیل به ندارند، قلبی باور و ایمان آن به اما دارند، قبول را معاد که افراد از عدهای

و غفلت دلیل به معاد منکران ازطرفی، ندارد. منکران با تفاوتی رفتارشان و زندگی و میشوند غافل آخرت یاد از و میدهند

ندارند. آلودگیها گرداب در فرورفتن جز عاقبتی مرگ، کردن فراموش برای سرگرمشدن

1399 داخل هنر سراسری کنکور

3 گزینه 15

از کمتر او رفتوبرگشت مجموعۀ و شرعی فرسخ چهار از کمتر او رفتن اگر ً اوال که گفت باید مسافر شخص برای روزه احکام دربارۀ

بنابراین بگیرد؛ روزه نباید بماند، کرده سفر که جایی در روز ده از کمتر بخواهد اگر همینطور و بگیرد؛ روزه نباید نباشد، فرسخ هشت

بگیرد روزه باید "ب" شهر در و است شکسته نمازش و بگیرد روزه نباید است، رفته "الف" شهر به که کسی که است این سؤال پاسخ

است. کامل نیز نمازش و

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 16

کنند هماهنگ آن با را خود باید بلکه دهند تغ�ر را آن نمیتوانند انسانها و است عمل خود طبیعی محصول کیفر و پاداش گاهی

کنند. تأمین را خویش زندگی سعادت و تنظیم را خود زندگی برنامه آن از کامل گاهی آ با و

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 17

نمیشود. میسر خدا به تقرب بهسوی برداشتن گام با جز او، رستگاری درنتیجه و انسان کمال و رشد

چگونگی و او استعدادهای و تواناییها سرمایهها، شناخت یعنی است؛ انسان شناخت مسیر، این در انسان حرکت برای گام اولین

موانع. این با مقابله نحوه و خداوند به تقرب مسیر در انسان حرکت موانع شناخت همچنین و سرمایهها این بهکارگیری

1398 داخل زبان سراسری کنکور
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4 گزینه 18

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

و پلید بختآزما�، تیرکهای و بتپرستی و قمار و شراب بهراستی آوردهاید؛ ایمان که مردمی "ای میفرماید: ناروا عمل این درباره

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

قمار: و شراب با میخواهد شیطان

کند. ایجاد کینه و (عداوت) دشمنی شما بین

سازد. دور خدا یاد از را شما و

دارد. باز نماز از و

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

1399 داخل زبان سراسری کنکور

4 گزینه 19

خود به خودنمایی جنبۀ و شده سبکتر او پوشش و آراستگی میشود. گسسته و ضعیف انسان عفاف رشتههای که میزان همان به

میگیرد.

1398 داخل زبان سراسری کنکور

3 گزینه 20

هستند. غلط 2 و 1 گزینههای پس میگردد. روزه باطلشدن موجب کار این زیرا شود خارج وطنش از ظهر از قبل نمیتواند روزهدار

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

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

است. طراح موردنظر صحیح گزینۀ 3 گزینۀ حساب این با

1397 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 21

خود گمراهی عامل را شیطان و بزرگان نمانده، باقی توبه برای فرصتی و گذشته کار از کار هنگامیکه قیامت در دوزخیان و جهنمیان

عمل آن خالف و دادم وعدهای شما به من اما داد حق وعده شما به خداوند میگوید آنها جواب در شیطان اما میکنند معرفی

را خود امروز پذیرفتید. مرا دعوت که بودید شما خود این کردم دعوت گناه به را شما فقط و نداشتم تسلطی شما بر من البته کردم

مرا. نه کنید سرزنش

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 22

بدهد هم کّفاره باید روزه قضای بر عالوه کند باطل حلق به غلیظ غبار رساندن با را خود روزۀ ً عمدا رمضان ماه در روزهداری اگر

این و مد) یک فقیر هر (به بدهد طعام فقیر شصت به یا باشد) پشتسرهم آن ماه یک (که بگیرد روزه ماه در روز هر برای یعنی

شود. انجام آینده رمضان ماه از قبل تا باید کار

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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2 گزینه 23

ِمن َو َقائُلَها ُهَو كِلَمٌة َها ِإنَّ َكّال َتَرْكَت ِفيَما صِلحًا َأْعَمُل َلَعلى اْرِجُعوِن ب َر َقاَل اْلَمْوت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ﴿َحتى کنید: توجه زیر آیۀ به

دهم؛ انجام صالح عمل که باشد بازگردانید مرا پروردگارا! میگوید: فرارسد آنها از یکی مرگ "آنگاهکه ُيْبَعُثوَن﴾ َيْوِم ِإلى ٌخ َبْرَز َوَرائِهم

که روزی تا است فاصلهای و برزخ آنها روی پیش و میگوید او که است سخنی این هرگز! کردهام ترک گذشته در را آنچه

صالح عمل که باشد بازگردانید، مرا "پروردگارا میگوید: فرامیرسد (بدکاران) کافران از یکی مرگ وقتی اینکه میشوند." برانگیخته

جوابشان در خداوند اینکه و کند جبران را گذشته تا بازگردد باید و ندارد صالحی عمل که میکند اعتراف دارد یعنی دهم." انجام

است. غیرواقعی کافران اعتراف این یعنی میگوید." او که است سخنی این "هرگز قائلها﴾: هو کلمة ها انّ ﴿َکّال میفرماید:

آیات: پیامهای

ِإذا" ى "َحتَّ است. دائمى گروهى براى غفلت و غرور ·

اْرِجُعوِن" "َربِّ است. نشدنى تقاضا آن اّما كرد، خواهند دنيا به بازگشت تقاضاى و شد خواهند بيدار روزى منحرفان ·

اْرِجُعون" "َربِّ است. مرگ هنگام در حسرت سبب فرصت، و عمر كردن ضايع ·

َأْعَمُل" ي "َلَعلِّ است. مشكوك صالحشدن مورد در آنان قول ولى است جدى كّفار سوى از بازگشت تقاضاى ·

" صاِلحًا َأْعَمُل ي َلَعلِّ "اْرِجُعوِن است. مرگ از بعد توشۀ و زاد صالح، عمل ·

كارى مىرسد دستت كه اى · " َتَرْكُت ِفيما صاِلحًا "َأْعَمُل دهند. انجام صالح عمل بيشتر بايد دارند، امكاناتى و كنت ُ م كه كسانى ·

كار هيچ نيايد تو كز آن از پيش بكن

َتَرْكُت" ِفيما صاِلحًا "َأْعَمُل است. آخرت مزرعۀ دنيا ·

قاِئُلها" ُهَو َكِلَمٌة ها "ِإنَّ ندارد. قلبى پشتوانۀ و است زبان با تنها بهاشتباه، كافران اقرار ·

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 24

شمردهاند. دینداری الزمۀ را آن و کردهاند کید تأ پوشش بر همواره هستند، دین یک حقیقت، و اصل در که الهی ادیان

میکردند. رفتوآمد عمومی محلهای در کامل پوشش با بودند، زرتشت آ�ن پیرو عموماً که اسالم از قبل ایرانی زنان

را باستان ایران میتوان که باورند این بر غربی مورخان از برخی حتی که بود برجسته چنان باستان ایران در زنان حجاب و پوشش

دانست. حجاب گسترش اصلی منشأ

آن زنان که است ملتی و قوم کمتر و بوده مطرح پسندیده اصل یک بهصورت زنان پوشش فرهنگها، عموم و دیگر ادیان در

باشند. نداشته مناسبی پوشش

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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3 گزینه 25

آغاز دیگر جهان در حقیقی زندگی و است بوده گذرا و کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی معادباوران، و الهی پیامبران دیدگاه در

میشود.

میفرماید: سلم و آله و علیه صلیاهللا پیامبر که آنگونه

هوشیاری و بیداری هنگامۀ مرگ میشوند. بیدار بمیرند، هنگامیکه خوابند، در دنیا] این [در مردم وا": ُ ِانَتِبه ماُتوا َفِإذا ِنياٌم "الّناُس

است. انسانها

است. انسانها مرگ بیانگر و ماُتوا" "َفِإذا مفهوم هم اْلَمْوُت" َأَحَدُهُم َجاَء "ِإَذا شریفۀ عبارت

میکند: کید تأ آخرت زندگی بودن حقیقی و دنیوی زندگی بودن) بیارزش نه (و بودن کمارزش بر اینگونه نیز قرآن

َيْعَلُموَن﴾ َكاُنوا َلْو اْلَحَيَواُن َلِهَي َة اآلِخَر اَر الدَّ ِإنَّ َو َلِعٌب َو َلْهٌو ِإال ْنَيا الدُّ اْلَحَياُة َهِذِه َما ﴿َو

هوشیاری افزایش باتوجهبه میدانستند. اگر است حقیقی زندگی آخرت، سرای و نیست بازی و سرگرمی جز دنیا، زندگی این

یافت. درخواهند آخرت سرای در را زندگی بودن حقیقی آنها مرگ، هنگام انسانها

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

1 گزینه 26

است. شده اشاره 1 گزینۀ در موضوع این به و ماست عمل عین میشود، داده ما به کیفر یا پاداش بهعنوان قیامت روز در آنچه

است. دنیا) نه (و آخرت محصول کشت برای زمین مناسبترین و بهترین "دل" که باشید داشته توجه نکته این به

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 27

صدایی است. مهیب شدنصدایی شنیده آن حادثۀ اولین که میشود آغاز قیامت اول مرحلۀ دنیا، در انسان زندگی دوران پایان با

میکند. غافلگیر را همه که میدهد رخ ناگهانی چنان اتفاق این و فرامیگیرد را زمین و آسمانها همۀ که سهمگین

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 28

دوزخ سپس میدهیم؛ - کنیم اراده کس هر به و - بخواهیم که را آن از مقدار آن میطلبد، را دنیا زودگذر زندگی تنها که "آنکس

۱۸ آیۀ اسراء، سورۀ شود." وارد آن در سرافکندگی و خواری با تا داد خواهیم قرار او برای را

1399 داخل زبان سراسری کنکور
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4 گزینه 29

مغفرت، طلب مانند اعمالی است؛ مؤثر برزخ عالم در آنان وضعیت در میدهند، انجام درگذشتگان برای بازماندگان که خیری اعمال

آنان. برای انفاق و خیر دعای

گزینهها: سایر بررسی

اوست، دست در جانم که کسی به "قسم فرمودند: اصحابشان به که سلم و آله و علیه صلیاهللا پیامبر پاسخ این اساس بر :1 گزینۀ

نیست. بازماندگان و انسان بین مستقیم گفتگوی امکان دهند" پاسخ نمیتوانند فقط و شنواترند شما از کالم این به ایشان

دارند. ماتقدم آثار نماز و روزه :2 گزینۀ

میشود. محسوب ماتأخر از آثار از غلط آدابورسوم تقویت یا ایجاد :3 گزینۀ

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 30

وعدۀ شما به "خداوند میگوید: م جهّن اهل به است نمانده باقی توبه برای فرصتی که قیامت روز در (شیطان) انسان آشکار دشمن

این کردم دعوت گناه به را شما فقط نداشتم؛ طی تسلّ شما بر من البته کردم. عمل آن خالف و دادم وعدهای شما به من اّما داد. حق

مرا میتوانید شما نه و کنم کمکی شما به میتوانم من نه مرا. نه کنید سرزنش را خود امروز پذیرفتید. مرا دعوت که بودید خودتان

دهید." نجات

ندارد. تسّلطی انسان بر شیطان و است نادرست داشتم تسلطی نیز 4 گزینۀ در و است نیامده قرآن در 2 و 1 نادرست گزینههای

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 31

َأِقِم (َو نماز برپاداشتن نتیجۀ گناهان از دوری ﴾ کَبرُ َأ اِهللا َلِذکُر َو اْلُمْنکِر َو اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهی الَة الصَّ ِإنَّ الَة الصَّ َأِقِم ﴿َو شریفه آیۀ بر بنا

است. الَة) الصَّ

احساس زندگی جایجای در را او حضور و میکند زنده خود دل در را خدا یاد میدارد، پا به نماز روز طول در بار پنج که انسانی

دوری گناهان از و نزند کاری هر به دست انسان تا میشود موجب اعمال، بر او نظارت و زندگی در خدا حضور به توجه میکند.

کند.

انتظار نمیتوان پذیرفت. خواهیم تأثیر آن از دهیم، افزایش نماز در را خود توجه و دقت و نکنیم ترک را خود روزانه نمازهای اگر

با را نماز روزبهروز کنیم تالش اگر باشد. داشته ما در چندانی تأثیر آداب، رعایت بدون و شتابزده نماز رکعت چند خواندن داشت

دید. خواهیم را آن تأثیر بهزودی دهیم، انجام آن آداب رعایت و بهتر کیفیت

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور
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4 گزینه 32

مثًال کردهاند. دعوت عفاف رعایت به را ما و کردهاند مشخص را پوشش حدود ما، پیشوایان کریم، قرآن آیات تفسیر و شرح در

تا دست و "چهره فرمود: است؟" جایز نامحرم زن بدن از مقدار چه "دیدن پرسید: که برادرش جواب در علیهالسالم کاظم امام

مچ".

از باید که است قسمتهایی از زن ساعد آیا پرسیدم: ایشان از میگوید يسار بن فضيل نام به علیهالسالم صادق امام یاران از یکی

شود". پوشیده باید باال به مچ از همچنین شود. آشکار نباید میگیرد، قرار روسری زیر آنچه "بلی، فرمود: شود؟ پوشیده نامحرم

که: میشود سبب علت) - (مسبب پوشش اینگونه که: میآوریم دست به کریم قرآن از همچنین

ُيْعَرْفَن) (َأْن شود شناخته پاکی و عفاف به زن ·

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

ِبيُّ النَّ َها َأيُّ "َيا

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

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

نمیکردند) رعایت را آن حدود

حجاب) حدود رعایت بودن (بهتر َأْدَنى َذِلَك

عفاف) به شدن (شناخته ُيْعَرْفَن َأْن

هوسرانان) ایذاء از (مصونیت ُيْؤَذْيَن َفَال

َرِحيًما َغُفوًرا اُهللا َكاَن َو

شناخته [عفاف] به آنکه برای این کنند نزدیکتر خود به را خود پوششهای بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به پیامبر، ای

به عمل که فهمید میتوان شد گفته ازآنچه است. مهربان و آمرزنده همواره خداوند و است بهتر نگیرند، قرار آزار مورد و شوند

است. " َجَالِبيِبِهنَّ ِمْن َعَلْيِهنَّ "ُيْدِنيَن شریفۀ عبارت با مرتبط میگیرد قرار روسری زیر آنچه پوشاندن برای روایات دستور

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 33

- کنیم اراده هرکس به و - بخواهیم که را آن از مقدار آن میطلبد، را دنیا زودگذر زندگی تنها که "آنکس اسراء: سورۀ 18 آیۀ طبق

را دنیا زندگی فقط که کسی عاقبت شود."، وارد آن در سرافکندگی و خواری با تا داد خواهیم قرار او برای را دوزخ سپس میدهیم،

میشود. بهرهمند آن از بخواهد، و کند اراده خداوند که میزانی به دنیایی، زندگی در و است دوزخ کند، طلب

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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4 گزینه 34

هست. نیز عظیم رستاخیز از نمونهای که است طبیعت رستاخیز بهار، فرارسیدن

[وسیله] بدان را مرده زمین آن و برانیم مرده سرزمینی بهسوی را ابر آن سپس برانگیزند. را ابر تا میفرستد را بادها که "خداست

است." همینگونه نیز قیامت زندهشدن بخشیدیم. زندگی مرگش از پس

است. قیامت دوم مرحلۀ در آنها زندهشدن انسانها، رستاخیز از منظور

حیات) (بسط میشود." آغاز انسانها مجدد حیات و دوم) صور (نفخ میپیچد عالم در سهمناکی بانگ دیگر "بار

صدا: این با

فراری راه دنبال به گناهکار انسانهای هنگام این در میگردند. حاضر خداوند پیشگاه در و میشوند زنده دوباره مردگان همه

است. افکنده زیر به ترس از چشمهایشان و هراسان سخت آنان دلهای میگردند.

است. قیامت اول مرحلۀ در صور نفخ به مربوط میکند." غافلگیر را همه که مهیب صدایی "شنیدهشدن : نکته

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 35

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

کردن آراسته در بهگونهایکه میشوند؛ تندروی دچار مقبولیت، و وجود ابراز و آراستگی در انسانها برخی که است این آن معنای

میشمرد. جاهالنه کاری را آن و مینامد تبرج را حالت این کریم قرآن میرسند. خودنمایی به و میکنند زیادهروی خود،

و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت باعث که است این آن به بیشازحد توجه و آراستگی در زیادهروی و تبرج پیامد اما

ندارد. خدا از دورشدن جز عاقبتی که میشود کارهایی به مشغولشدن

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

2 گزینه 36

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

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

دارد. اشاره آن افزایش راههای

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 37

نمازم، "بگو العالمین﴾: رّب هللا مماتی و محیای و نسکی و صالتی ِاّن ﴿قل شریفۀ آیۀ با ارتباط در خدا بهخاطر زندگی تعبیر کاملترین

است." جهانیان پروردگار که خداست برای من مرگ و زندگی و اعمالم تمامی

1398 داخل هنر سراسری کنکور

4 گزینه 38

و انسان خاص ویژگیهای به که تفاوتهایی دارد. وجود تفاوتهایی گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و انسان هدف میان

بازمیگردد. موجودات سایر از او تمایز

میرود. هدفی سراغ به خود خاص نگرش و بینش با هرکس

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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4 گزینه 39

سورۀ 100 و 99 آیات و میدهد ادامه فعالیتش به همچنان روح و است برقرار ماتأخر آثار بهواسطۀ دنیا با انسان ارتباط برزخ عالم در

الی برزٌخ ورائهم من و قائلها هو کلمةٌ اّنها کّال ترکت فیما صالحًا اعمل ی لعّل ارجعون رّب قال الموت احدهم جاء اذا ی ﴿حتّ مؤمنون

دارد. اشاره عالم این به یبعثون﴾ یوم

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 40

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

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

است؟ راستگوتر خدا از سخن در کسی چه و میکند؛ جمع نیست

است. جسمانی معاد جمعکردن، از منظور است. عالم در مهیب بانگ از پس انسانها همۀ زندهشدن القیامة﴾ َیومِ ِالی ُکم ﴿َلَیجَمَعنَّ

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

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

شد. خواهد تشکیل جسمشان و میشوند زنده قیامت در انسانها که است این نشاندهندۀ

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 41

میدهد، انجام زندگی طول در آدمی که فعالیتهایی است. انسان کارهای و تصمیمها از بسیاری سرچشمۀ دوستی و محبت

میدهد. جهت آدمی زندگی به که است محبتها همین و دارد او محبتهای و دلبستگیها در ریشه

عبارت انتهای در دارند" بیشتری محبت خدا به آوردهاند، ایمان که کسانی و ه: ِللّ ُحّبًا َاَشدُّ آَمنوا ذیَن الَّ "َو عبارت در الهی محبت کمال

ِلّلِه﴾ ُحّبًا َاَشدُّ آَمنوا ذیَن الَّ َو اِهللا َکُحبِّ ُیِحّبوَنُهم َانداًدا اِهللا دوِن ِمن ِخُذ َیتَّ َمن الّناِس ِمَن ﴿َو قرآنی

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 42

و نکند غسل اگر دارد، کردن غسل برای کافی وقت و است، شده واجب غسل او بر رمضان مبارک ماه در صبح اذان از قبل که کسی

است. کرده معصیت نکردن غسل دلیل به اما بگیرد، را روزهاش و کند تیمم میتواند شود، تنگ وقت تا کند سهلانگاری

(3 و 1 گزینههای (رد سهوی. نه است، عمدی بهصورت کردن کوتاهی سهلانگاری، از منظور که شود دقت

1399 داخل هنر سراسری کنکور

4 گزینه 43

بازمیدارد. وجدان و عقل از پیروی از را ما اماره نفس است. اماره نفس دشمن دشمنترین

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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1 گزینه 44

با و دهد تطبیق آن با را خود باید بلکه دهد، تغ�ر را آن قوانین، وضع با نمیتواند انسان کیفر، و پاداش بین روابط اینگونه در

کند. تأمین را خویش زندگی سعادت و برد سود آن از کامل گاهی آ

1395 داخل زبان سراسری کنکور

3 گزینه 45

به است. معنوی و ی ماّد استعدادهای از فراوان مجموعهای دارند مادی محدود استعدادهای که گیاهان و حیوانات برخالف انسان

رساند. کمال به را خویش گوناگون استعدادهای آن ازطریق که است هدفهایی انتخاب دنبال به دلیل همین

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 46

بهصورت که است عمل از گزارشی صرفًا دنیا، این نامههای دارد. اساسی تفاوتی دنیا در ثبتشده نامههای با انسان عمل نامۀ

در انسان اعمال تمام ازاینرو، دارد. بر در را آن حقیقت و عمل خود که است بهگونهای انسان عمل نامۀ اما درآمده؛ نوشته و کلمات

کارهای و مییابد تجسم لذتبخش و زیبا صورتهای با خوب کارهای میبیند. را خود اعمال عین انسان و میشود حاضر قیامت

میشود. مجسم آزاردهنده و زشت بسیار صورتهای با بد

1395 داخل هنر سراسری کنکور

1 گزینه 47

دنیا، زندگی این َیعَلموَن: کانوا َلو الَحَیواُن َلِهَی َة اآلِخَر الّداَر ِانَّ َو َلِعٌب َو َلْهٌو ِإالَّ ْنَیا الدُّ اْلَحَیاُة هِذِه َما "َو آیۀ در معاد به اعتقاد دیدگاه

الهی پیامبران دیدگاه، این در است. شده مطرح میدانستند." اگر است، حقیقی زندگی آخرت، سرای و نیست بازی و سرگرمی جز

روح برای درخشانتر طلوعی و انسان تن و جسم برای غروبی را آن بلکه نمیپندارند؛ زندگی دفتر پایانبخش را مرگ آنان پیروان و

آنان میکند. منتقل (آخرت) باالتر هستِی به (دنیا) هستی مرحلۀ یک از را آدمی که میآورند بهحساب پلی یا میدانند انسان

میکنند. توصیف الَحَیواُن﴾ ﴿َلِهَی حقیقی: زندگی را آخرت

(4 و 3 گزینههای (نادرستی آن. بیارزشی نه است، شده کید تأ دنیا کمارزشی به ذکرشده، آیۀ در که شود دقت

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

2 گزینه 48

توصیه را آنها محبت خدا و دارند خدا از نشانی و رنگ که را کسانی محبت باید هم کند، خدا خانۀ را قلبش بخواهد کسی اگر

از (بیزاری کند بیرون قلبش از را شیطانی امور و شیطان باید هم و ی) ّ تول = خدا دوستان با (دوستی دهد جای دل در است، کرده

است: ترتیب به ی توّل و ی تبّر ُبعد دو هر دارای اهللا"، اّال اله "ال عبارت باشد. ملتزم ی تبّر و ی توّل به باید پس ی). تبّر = خدا دشمنان

یگانه. خدای به "آری" و خدا غیر به "نه"

1397 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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4 گزینه 49

و پوشش میکردند. رفتوآمد عمومی محلهای در كامل پوشش با بودند، زرتشت آ�ن پیرو ً عموما كه اسالم از قبل ایرانی زنان

اصلی منشأ را باستان ایران میتوان که باورند این بر غربی مورخان از برخی حتی که بود برجسته چنان باستان ایران در زنان حجاب

دانست. جهان در حجاب گسترش

آن زنان كه است ملتی و قوم كمتر و بوده مطرح پسندیده اصل یک بهصورت زنان پوشش فرهنگها، عموم و دیگر ادیان در

است. بوده آن حدود و چگونگی به مربوط تفاوتها باشند. نداشته مناسبی پوشش

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 50

میداند. "حق" را جهان آفرینش ﴾ ِباْلَحقِّ ِإالَّ َخَلْقَناُهَما ﴿َما آیۀ در خداوند

است. آنها خلقت بودن هدفدار معنای به زمین و آسمان آفرینش بودن حق

است. نهاده گام جهان این به حسابشدهای برنامه اساس بر موجودی هر و نیست بیهدف جهان که دارد داللت آیه این

1398 داخل زبان سراسری کنکور

1 گزینه 51

ماه 2 روز هر برای یعنی شود داده باید کفاره هم و شود گرفته باید روز آن قضای هم رمضان مبارک ماه روزۀ عمدی نگرفتن برای

شود. داده طعام فقیر 60 به یا شود گرفته روزه

1398 داخل هنر سراسری کنکور

4 گزینه 52

بردن کار به یا نامناسب لباسهای پوشیدن با و نمیدهند درستی پاسخهای مقبولیت طبیعی نیاز به که دارند وجود افرادی اندک

ضعف نشانۀ اعمال قبیل این کنند. اثبات دیگران برای را خود وجود میخواهند لب بر سیگاری گذاشتن با یا ناپسند و زشت کالم

است. سازنده و درست راه از خود اثبات در ناتوانی و روحی

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 53

را مردان گوناگونی و تنوع این پذیرش ضمن اسالم است. اقوام و تها ّ مل آدابورسوم تابع زیادی حدود تا پوشش نوع و چگونگی

پوشیدن بنابراین باشد؛ هماهنگ جامعه اخالقی ارزشهای با و شود حفظ آنان احترام و وقار که بپوشند لباسی است کرده موظف

است. حرام گیرد قرار نامحرم زنان جلب وسیلۀ یا کند انگشتنما مردم نزد را آنان که لباسی

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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2 گزینه 54

شریفۀ عبارت اسالم اساس و پایه بنابراین کردهایم؛ اشاره ی ّ تول به اهللا" "اّال شود گفته آنگاهکه و ی تبّر به اله" "ال میگو�م آنگاهکه

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

1398 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1398 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1393 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 55

که است نعمت همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است، وی درونی زیباییهای بیانگر که زن لطیف احساسات

نشود. تحقیر بلندش روح و بماند دور نااهالن نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است داده قرار زن برای را ویژهای احکام خداوند

علمش نباید شد، زیبنده علم نعمت به کسی اگر که همانطور میآورد؛ همراه به نیز را مسئولیتی خدا، جانب از نعمتی هر دریافت

گیرد. قرار هوسرانان خدمت در نباید نیز زیبایی نعمت کند، ستمپیشه قدرتمندان دست ابزار را

زیبایی، نابجای عرضۀ میشود، نصیبش شقاوت رستگاری، بهجای نکند، استفاده بهدرستی خود علم از انسان اگر که همانگونه

خانواده: کانون به بخشیدن گرمی بهجای

میبرد. بین از را حیا و عفت

میگیرد. او از را (خانواده) مقدس گوهر این و

1399 داخل زبان سراسری کنکور

3 گزینه 56

بودن کمارزش بر اینگونه نیز قرآن شدهاید." آفریده بنا برای بلکه نشدهاید خلق فنا و نابودی "برای میفرمایند: (ص) اکرم پیامبر

اَر الدَّ ِإنَّ َو َلِعٌب َو َلْهٌو ِإال ْنَيا الدُّ اْلَحَياُة َهِذِه َما ﴿َو میکند: کید تأ آخرت زندگی بودن حقیقی و دنیوی زندگی بودن) بیارزش نه (و

اگر است حقیقی زندگی آخرت، سرای و نیست بازی و سرگرمی جز دنیا، زندگی "این َيْعَلُموَن﴾ َكاُنوا َلْو اْلَحَيَواُن َلِهَي َة اآلِخَر

دارد. مطابقت شریفه آیۀ این با نبوی حدیث این میدانستند."

گزینهها: سایر بررسی

دارد. اشاره آن دربارۀ قرآن نگاه و معاد منکران دیدگاه به :1 گزینۀ

میکند. بیان را معاد منکران دیدگاه :2 گزینۀ

دارد. اشاره است معاد ضرورت الزمههای از یکی عدل اینکه به :3 گزینۀ

1399 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 57

برسد. آن عالی مرحلۀ به شجاعت و شود آسانتر خدا راه در فداکاری و مظلوم و حق از دفاع که میشود سبب مرگ از نهراسیدن

1398 7 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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1 گزینه 58

مجموعۀ و باشد شرعی فرسخ 4 از بیش او، رفت مسافت که است این بخواند، شکسته را نمازش باید که مسافری اول شرط

باشد. فرسخ 8 از بیشتر او رفتوبرگشت

دهد. انجام کامل را روزهاش و نماز باید است، فرسخ 3 او رفت مسافت که کسی بنابراین

فرسخ 8 از کمتر او بازگشت چون و است بیشتر یا فرسخ 4 او رفت یعنی نباشد، فرسخ 4 از کمتر او رفت که کسی :2 گزینۀ رد

است. شکسته نمازش و بوده مسافر و میشود فرسخ 8 از بیشتر او رفتوبرگشت پس نیست،

محسوب مسافر است)، فرسخ 4 از (بیش آن از نیمی از بیش او رفت و باشد فرسخ 8 ً جمعا او رفتوبرگشت که کسی :3 گزینۀ رد

است. شکسته نمازش و میشود

و بوده فرسخ 4 از بیش او رفت مسافت یعنی نباشد، فرسخ 4 از کمتر او رفتوبرگشت مسافتهای از هرکدام که کسی :4 گزینۀ رد

است. شکسته نمازش و شده محسوب مسافر پس است. فرسخ 8 از بیش او رفتوبرگشت مجموعۀ

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 59

صالح، عمل انجام و آخرت روز و خدا به ایمان نتیجه ﴾ َ َيْحَزُنون ُهْم َال َو َعَلْيِهْم َخْوٌف َفَال َصاِلحًا َعِمَل َو اْآلِخِر اْلَيْوِم َو ِباِهللا آَمَن ﴿َمْن

است. اندوه و خوف به نشدن دچار

انگیزه و شورونشاط و میشود باز انسان روی به روشنایی و امید پنجره دارد. معاد به اعتقاد پیامد اولین به اشاره شریفه آیۀ این

فرامیگیرد. را زندگی کار و فعالیت

1398 داخل زبان سراسری کنکور

2 گزینه 60

از پیروی از و میکند دعوت گناه به دنیایی، زودگذر لذتهای به رسیدن برای را انسانها درونی، عاملی که میکند یادآوری ما به او

بازمیدارد. وجدان و عقل

نامیده بدیها به فرماندهنده یعنی اماره" "نفس فرامیخواند گناه به را وی و میکند طغیان انسان درون در که سرکشی میل

میشود.

فریب را آدم فرزندان که کرده یاد سوگند و میپندارد آدمیان از برتر را خود که میدهد خبر بیرونی عاملی از خداوند همچنین،

ندارد. ما در دیگری نفوذ راه این، جز و است دادن فریب و کردن وسوسه او کار بازدارد. بهشت به رسیدن از و دهد

میشود. انسان سقوط باعث دنیا) نه (و گناه دادن نشان لذتبخش و زیبا با شیطان نکته:

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

1 گزینه 61

و مظلوم و حق از دفاع که میشود سبب عامل این است. معاد به اعتقاد پیامد خدا راه در فداکاری آمادگی و مرگ از ترس عدم

فعالیت موجب نمیرسد بنبست به زندگی در انسان اینکه برسد عالیتری مرحله به شجاعت و شود آسانتر خدا راه در فداکاری

خدا. راه در انسان کردن فداکاری نه میشود کار

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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1 گزینه 62

(مردودیت العبین) ... خلقنا (ما نباشد. عبث و بیهوده او کارهای از هیچکاری که است این خدا حکمت الزمه و است حکیم خداوند

الهی) الزمۀحکمت بودن بیهوده و عبث

قرار خارج عالم در نیز را نیازها و تمایالت آن به پاسخگویی امکانات داده، قرار انسان درون در را گرایشهایی و تمایالت خداوند اگر

الهی) (حکمت است. داده

که: آفریده بهگونهای را انسان خداوند که میبینیم کنیم، توجه آدمی وجود به اگر

انجام خود بقای حفظ برای را کارها از بسیاری و (فناگریزی) است گریزان نابودی از و (بقادوستی) دارد جاودانگی و بقا به گرایش

میدهد.

طلبی) (کمال ندارد. حدی هیچ خواستن این و است زیباییها و کماالت همه خواستار انسانی هر همچنین

خواستههایش به انسان که باشد دیگری جای باید بنابراین نیست؛ خواستهها اینگونه پاسخگوی انسانها محدود عمر و دنیا اما

برسد.

و است داده قرار انسان وجود در را جاوید زندگی به گرایش خداوند گفت باید دراینصورت نباشد، زندگیای دنیا، بعدازاین اگر

میکند! نابود است، ابدی حیات مشتاق درحالیکه را او سپس

دارد. اشاره موضوع این به ُتْرَجُعوَن﴾ َال ِإَلْيَنا ُكْم َأنَّ َو َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم شریفۀ آیۀ

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 63

جلبتوجه و خودنمایی وسیلۀ را خود ظاهری اندام انسان میشود سبب که است اخالقی فضیلت و روحی حالت یک عفاف

کنند. سوءاستفاده او از ناپاکان ندهد اجازه و ندهد قرار دیگران

بپردازند. وی تمجید و تحسین به و کنند توجه او به بدنش بهخاطر دیگران که دارد حیا عفیف انسان

برانگیزد. را دیگران احترام و تحسین میتواند که مییابد واالتری ارزشهای خود وجود در او

نمیگیرد. قرار دیگران جلبتوجه وسیلۀ او جسم که است بهگونهای او آراستگی اما است آراسته عفیف، انسان

کنند. نگاه ابزار یک بهعنوان را او دیگران که مییابد آن از بزرگتر را خود او

1397 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 64

باهوشترین (ص)، اکرم رسول فرمودۀ به بنا و است لعب" و "لهو آخرت به توجه بدون دنیا در زندگی کریم، قرآن دیدگاه با مطابق

میکنند. آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و هستند مرگ یاد به فراوان که هستند کسانی مؤمنان

1397 5 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1397 5 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 5 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1395 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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4 گزینه 65

آنها از اعمالشان نامۀ گرفتن با قیامت در انسانها که میشود فهمیده موضوع این َر" َوَأخَّ َم َقدَّ ِبَما َيْوَمِئٍذ نَساُن اْإلِ ُأ "ُيَنبَّ شریفۀ آیۀ از

میشوند. باخبر

ثبتشده نامههای با انسان عمل نامه میدهند. آنها چپ دست به را بدکاران عمل نامه و راست دست به را نیکوکاران عمل نامۀ

دارد. اساسی تفاوتی دنیا در

خود که است بهگونهای انسان عمل نامۀ اما است؛ درآمده نوشته و کلمات بهصورت که است عمل از گزارشی تنها دنیا، این نامههای

میبیند. را خود اعمال عین انسان و میشوند حاضر قیامت در انسان اعمال تمام ازاینرو، بردارد. در را آن باطن و حقیقت و عمل

و زا وحشت و زشت بسیار صورتهای با بد کارهای و مییابند تجسم لذتبخش و زیبا بسیار صورتهای با خوب کارهای

اعمال) (تجسم میشوند. مجسم آزاردهنده،

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

ندادهاند. انجام اعمالی چنین که میخورند

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

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

کردهاند. ضبط و ثبت را آنها اعمال تمامی و بودهاند آنها مراقب همواره انسانها، زندگی

گزینهها: سایر بررسی

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

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

نشست. نخواهد ایشان

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

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 66

یح�ها ﴿قل آیۀ دارد. الهی حکمت پرتو در معاد بهضرورت اشاره ﴾... َعبثاً َخَلقناُکم ما َانَّ ﴿َاَفَحِسبُتم شریفۀ آیۀ در بیهوده" "َعَبثًا: کلیدواژۀ

دارد. ارتباط جسمانی معاد امکان دالیل از انسان، نخستین آفرینش به مرة...﴾ اّول انشأها ذی الَّ

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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1 گزینه 67

مهم انسان ظاهر و ظاهری اعمال ندارد، ضرورتی دین احكام به عمل و است كافی باشد، خدا با انسان قلب میگویند: برخی

است. انسان باطن و درون دارد، اهمیت آنچه نیست،

شایسته گرفته، قرار شما قلب در من محبت اگر و دارید دوست مرا اگر میفرماید خداوند نیست. سازگار خداوند كالم با توجیه، این

عمل او خواستۀ برخالف اّما كند قلبی عالقۀ و ارادت اظهار دیگری به كسی است ممكن چگونه كنید. پیروی من دستورات از است

نماید؟

فرمودند: علیهالسالم صادق امام

ندارد. دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از كه كسی :" َعصاهُ َمْن اَهللا َاَحبَّ "ما

گزینهها: سایر بررسی

میکند. اشاره خدا به محبت آثار از یکی بهعنوان خدا" دشمنان با "مبارزه به 2 گزینۀ

دارد. اشاره خدا به محبت آثار از یکی بهعنوان خدا" دشمنان از "بیزاری به 3 گزینۀ

ندارد. اشارهای خداوند از پیروی در دوستی تأثیر به 4 گزینۀ

1397 داخل زبان سراسری کنکور

3 گزینه 68

نباید و بخواند شکسته را نمازش باید درنتیجه است؛ مسافر میماند، روز 10 از کمتر و میرود فرسخ 4 از بیش چون "الف" شهر در

نمازش باید پس نیست؛ مسافر دیگر میماند، روز 10 از بیشتر یعنی هفته، 2 چون ولی میرود، فرسخ 4 "ب" شهر در / بگیرد. روزه

بگیرد. را روزهاش و خوانده کامل را

1398 داخل زبان سراسری کنکور

3 گزینه 69

آغاز دیگر جهان در حقیقی زندگی و است بوده گذرا و کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی آنان، پیروان و الهی پیامبران دیدگاه در

میشود.

میفرماید: سلم و آله و علیه صلیاهللا پیامبر که آنگونه

میشوند. بیدار بمیرند، هنگامیکه خوابند، در دنیا] این [در مردم ِانَتِبُهوا": ماُتوا َفِإذا ِنياٌم "الّناُس

میکند: کید تأ آخرت زندگی بودن حقیقی و دنیوی زندگی بودن) بیارزش نه (و بودن کمارزش بر اینگونه نیز قرآن

و نیست بازی و سرگرمی جز دنیا، زندگی ﴾:این َيْعَلُموَن َكاُنوا َلْو اْلَحَيَواُن َلِهَي َة اآلِخَر اَر الدَّ ِإنَّ َو َلِعٌب َو َلْهٌو ِإال ْنَيا الدُّ اْلَحَياُة َهِذِه َما ﴿َو

میدانستند. اگر است حقیقی زندگی آخرت، سرای

1399 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

4 گزینه 70

روزه قضای عمدًا آینده رمضان تا و شود برطرف او عذر رمضان ماه از بعد و بگیرد روزه نتواند بیماری مانند عذری علت به کسی اگر

بدهد. فقیر به آنها مانند و جو و گندم مّد یک روز هر برای هم و کند قضا را روزه هم باید نگیرد، را

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور
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3 گزینه 71

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

میگوید: فرارسد، آنها از یکی مرگ "آنگاهکه ُیْبَعُثوَن﴾: َیْوِم ِإَلی ٌخ َبْرَز َوَراِئِهم ِمن َو َقاِئُلَها ُهَو َکِلَمٌه آنها َکالَّ َتَرْکُت ِفیَما َصاِلًحا

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

دارد. اشاره کافران و مشرکان به آیه این که درمییابیم میشوند" برانگیخته که روزی تا است فاصلهای و برزخ آنها روی پیش

ویژگی (این است. مشکوک صالحشدن مورد در آنان قول ولی است جدی ار کفّ سوی از بازگشت تقاضای که میکند بیان آیات این

میباشد) کفار به مختص

مشکوک صالحشدن مورد در آنان قول که هستند کفار این ولی باشد داشته را دنیا به بازگشت تقاضای میتواند قیامت در هرکسی

است.

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 72

به یا و مینگرد خود در هرکس ازاینرو (علت) (ذاتی) داد. قرار ما وجود در را خود به گرایش و کرد آشنا خود با را ما سرشت خدا

(معلول) میکند. احساس دل در را محبتش و فطری) (خدایابی مییابد را خدا مینشیند، جهان تماشای

و مییابیم خود کنار در را او بازمیگردیم، خود به که باز ولی میشود، او یاد فراموشی و او از ما دوری سبب غفلتها گاهی

میگو�م:

دورم وی از من که عجبتر وین است من به من از نزدیکتر "دوست

مهجورم" من و من کنار در او که گفت توان که با کنم چه

دوستی در صداقت عدم نشانه سرپیچی این کند. سرپیچی فرمانش از اما باشد داشته دوست را کسی دل صمیم از انسان نمیشود

است.

باطن و درون دارد، اهمیت آنچه ندارد، ضرورتی او دستورات به عمل و است کافی باشد، خدا با انسان قلب اگر میگویند: برخی

است) (ناسازگار نیست. سازگار خداوند کالم با توجیه، این اما ظاهر) بد (خوشباطنان او. ظاهر نه است، انسان

خدا با دوستی (اثبات میکند: اعالم خود با دوستی اصلی شرط است، شده ارسال پیامبر توسط که را دستوراتش به عمل خداوند،

است.) شده، ارسال پیامبر توسط که دستوراتش به عمل درگرو

(شرط) بودن) خدا محب - خداوند پیوستۀ و مستمر محبت و (دوستی اَهللا" وَن ُتِحبُّ ُكْنُتْم ِإْن "ُقْل

خداوند) دوستی به مشروط و (علت عملی) توحید - الرسول اطیعوا و اهللا اطیعوا = پیامبر و خداوند از پیروی و (تبعیت ِبُعوِني" "َفاتَّ

معلول) - ربوبیت توحید - گناهان آمرزش و شدن خدا (محبوب ُذُنوَبُكْم" َلُكْم َوَيْغِفْر اُهللا "ُيْحِبْبُكُم

خداوند) مهربانی و (آمرزندگی َرِحيٌم" َغُفوٌر اُهللا "َو

مهربان و آمرزنده بسیار خداوند و ببخشد را گناهانتان و بدارد دوستتان خدا تا کنید پیروی من از دارید دوست را خدا اگر "بگو

است."

دستورات از پیروی ثمرات گناهان) آمرزش و شدن خدا (محبوب " ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفْر اُهللا "ُيْحِبْبُكُم که درمییابیم آیه این در دقت از

خداست.

1399 داخل زبان سراسری کنکور
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1 گزینه 73

شما جد گفت: امام به وی است. پوشیده زیبایی لباس که دید را (ع) صادق امام دنیا، از پرهیز و زهد مدعیان از یکی روزی

نمیپوشید. را لباسها اینگونه

لباسی چنین پوشیدن توانایی مردم عموم و هستیم بهتری شرایط در امروز اما بودند، سختی در مردم زمان آن "در فرمود: (ع) امام

دارند." را

1398 داخل زبان سراسری کنکور

2 گزینه 74

است. توانا آن انجام بر خداوند و است شدنی و ممکن امری معاد که است معنا بدین معاد امکان

آفرینش درحالیکه زد، مثلی ما "برای میفرماید: متعال خدای است. انسان نخستین پیدایش به اشاره معاد، امکان دالیل از یکی

بود..." کرده فراموش را خود نخستین

1398 داخل زبان سراسری کنکور

2 گزینه 75

که است این دنیا، در الهی عدل برقراری بودن امکانناپذیر دالیل از یکی است. الهی عدل به مربوط اعمال، کیفر و پاداش از بحث

شخص که باشد دیگری جهان که دارد ضرورت پس نیست. امکانپذیر دنیا در خدا، راه در شهادت مانند اعمال، از بسیاری پاداش

َعِمُلوا َو آَمُنوا ِذیَن الَّ َنْجَعل "َأْم آیۀ در که است الهی عدل پرتو در معاد ضرورت مفهوم همان این و برسد خود عمل پاداش به شهید

با دادهاند انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که را آنها ما آیا َکالُفّجاِر: قیَن الُمتَّ َنجَعُل َام ْرِض اْألَ ِفي َکاْلُمْفِسِدیَن اِلَحاِت الصَّ

است. شده اشاره داد؟" خواهیم قرار بدکاران و ناپاکان مانند را متقین آیا داد؛ خواهیم قرار یکسان تباهکاران

1398 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

2 گزینه 76

محمد: سورۀ 25 آیۀ ترجمۀ باتوجهبه

با را آنان و داده زینت نظرشان در را زشتشان اعمال شیطان کردند، پشت حق به آنها برای هدایت روشنشدن از بعد که "کسانی

آنها برای دین تب�ن از پس الهی هدایت از رویگردانی نتیجۀ طوالنی آرزوهای با فریفتهشدن است." فریفته طوالنی آرزوهای

است.

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 77

نخواهند آخرت در بهرهای آنها میفروشند ناچیزی بهای به را خود سوگندهای و الهی پیمانهای که "کسانی آیۀ ترجمۀ مطابق

برای دردناکی عذاب و نمیسازد پاک گناه) (از را آنها و نمینگرد قیامت در آنان به و نمیگوید سخن آنها با خداوند و داشت؛

است. ناچیز بهایی به خدا با خود پیمان فروشندگان آیه، این مخاطب است."، آنها

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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1 گزینه 78

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

است. خداوند بودن راستگو و بودن صادقالقول

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 79

و خدا دشمنان از بیزاری ن مبیّ (تبری) خدا دشمنان به نسبت عملی بغض و نفرت و ی) ّ (تول حق ذات به عشق از عالم نمودن لبریز

است. آنان با مبارزه

1397 13 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1397 13 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1394 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

1398 11 شماره آزمون دهم فیزیک و ریاضی قلمچی

1398 11 شماره آزمون دهم تجربی علوم قلمچی

1398 15 شماره آزمون دهم انسانی علوم قلمچی

1 گزینه 80

حجاب زیرا خانه؛ داخل برای نه است داده قرار نامحرمان با وی مواجهه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند

میکند. مشخص اجتماع در حضور هنگام را زن پوشش چگونگی

نگاه از و باشند داشته امنیت با همراه و مطمئن حضوری تا میشود سبب بلکه نمیشود، زنان حضور کاهش سبب نهتنها حکم این

کاهش سبب نهتنها حجاب قانون که میدهد نشان بهخوبی ما کشور تجربۀ باشند. ایمن دارند، حضور جامعه در که نااهالنی

است. شده هم چندبرابر آنان حضور بلکه نشده اجتماعی و علمی مراکز و دانشگاهها در زنان حضور

اُهللا کاَن َو ُيْؤَذْيَن َفال ُيْعَرْفَن َأْن َأْدني ذِلَک َجَالِبيِبِهنَّ ِمْن َعَلْيِهنَّ ُيْدنيَن اْلُمْؤِمنيَن ِنساِء َو َبناِتَک َو ْزواِجَک ِألَ ُقْل ِبيُّ النَّ َها َأيُّ ﴿يا شریفۀ آیۀ

میباشد. حجاب مفهوم بیانگر َغُفورًا﴾

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

1 گزینه 81

و میکند تغ�ر پوشش، در آراستگی بهخصوص آراستگی، روح میشود، ضعیف انسان روح در عفاف رشتههای که اندازه همان به

زیباییهای جلوهگاه ظاهری آراستگی و پوشش شود، مستحکم رشته این که هراندازه اما میگیرد، خود به خودنمایی جنبۀ پوشش

زیرا نپوشید بدننما و نازک لباس میفرماید، (ع) معصوم که است مبناست همین به میگردد، انسان متعالی شخصیت و روح

است. دین ضعف و سستی نشان لباسی چنین

1395 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور
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4 گزینه 82

دارند: داللت معاد امکان بر که استداللهایی

انسان نخستین پیدایش به اشاره

نبی عزیر مانند مردگان زندهشدن از نمونههایی به اشاره

طبیعت در زندگی و مرگ نظام به اشاره

دارند: داللت معاد ضرورت بر که استداللهایی

است. زیباییها و کماالت همۀ خواستار انسانی هر - دارد جاودانگی و بقا به گرایش انسانی هر الهی: حکمت

دیگران به که کسانی از بسیاری مجازات نیست. امکانپذیر دنیا در خدا، راه در شهادت مانند اعمال، از بسیاری پاداش الهی: عدل

نیست. عملی دنیا این در کردهاند، ستم

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

3 گزینه 83

و است اهداف سایر به دستیابی با برابر آنها به رسیدن و هستند دیگر هدفهای دربردارندۀ و جامع زندگی هدفهای برخی

اصلی هدف بهعنوان خدا انتخاب با زیرک انسانهای و است همینگونه نیز است خداوند بهسوی تقرب و نزدیکی که هدف برترین

انجام خدا رضای درجهت را خود دنیوی کارهای تمام ازآنجاییکه هم و میکنند استفاده زندگی ماّدی بهرههای از هم خود

یا خوشتر تویی باغ "ای موالنا بیت و میسازند آباد نیز را خویش سرای و میکنند نزدیکتر خداوند به را خود جانودل میدهند

دارد. اشاره مفهوم همین به نیز سازد؟" تر نرگس صد گل، برآرد آنکه یا تو؟ در گل و گلشن

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

4 گزینه 84

از پیروی از و میکند دعوت گناه به دنیایی، زودگذر لذتهای به رسیدن برای را انسانها درونی، عاملی که میکند یادآوری ما به او

فرمان یعنی اّماره"؛ "نفس فرامیخواند، گناه به را وی و میکند طغیان انسان درون در که سرکشی میل بازمیدارد. وجدان و عقل

"دشمنترین است: فرموده دربارهاش علیهالسالم علی حضرت که است همان درونی عامل این میشود. نامیده بدیها به دهنده

توست." درون در که است نفسی همان تو، دشمن

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

1 گزینه 85

داشته نیز ویژهای توجه زنان پوشش به بنابراین است، آراسته جمال و زیبایی نعمت به مردان از بیش را زنان خداوند، ازآنجاکه

نیز مردان و نکنند جلبتوجه نامحرم برای زیورآالت، و زینت با زنان که است این زنان، و مردان میان مشترک وظایف از یکی است.

نباشد. انگشتنماشدن یا نامحرم جلب موجب که بپوشند لباسی

(4 و 3 گزینههای نادرستی (دلیل است. مردان در بیشتر وقار معنای به جالل، نعمت که شود دقت

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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3 گزینه 86

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

کند. تمام را خود

1398 کشور از خارج زبان سراسری کنکور

1398 کشور از خارج هنر سراسری کنکور

1398 کشور از خارج تجربی علوم سراسری کنکور

1398 کشور از خارج فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

2 گزینه 87

رسیدن مساوی آنها به رسیدن و دربردارند نیز را دیگر هدفهای که هستند بهگونهای هدفها از برخی که میدانند زیرک، افراد

این میدهند. جای خود درون در را بیشتری هدفهای باشد، جامعتر و برتر ما هدف که میزانی به و است نیز دیگر هدفهای به

درست استفاده زندگی مادی بهرههای از هم میزنند؛ نشان چند تیر یک با هدف، بهعنوان خدا بندگی و عبادت انتخاب با افراد

نزدیکتر خداوند به را خود جانودل میدهند، انجام خدا رضای برای را خود دنیوی کارهای تمام ازآنجاییکه هم و میکنند

میسازند. آباد نیز را خویش آخرت سرای و میکنند

است. موضوع این مصداق ﴾ اْآلِخَرِة َو ْنیا الدُّ َثَواُب اِهللا َفِعْنَد ْنیا الدُّ َثَواَب یِریُد کاَن ﴿َمْن شریفۀ آیۀ

گزینهها: سایر بررسی

میکند. بیان را اخالص مفهوم 1 گزینۀ آیۀ

دارد. اشاره متوکل شخص برای کار این کفایت و خداوند به توکل مفهوم به 3 گزینۀ آیۀ

میکند. بیان انسان خلقت هدف بهعنوان را عبادت 4 گزینۀ آیۀ

1398 کشور از خارج انسانی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 88

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

َتَرْکُت﴾ فیما صاِلحًا أْعَمُل

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

﴿َاْلَیْوَم آیۀ در میگویند. سخن آنها بدن اعضای خدا، اذن به و میزند خاموشی هر ُ م آنها دهان بر خداوند اما میخورند؛ سوگند

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

1399 داخل هنر سراسری کنکور
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3 گزینه 89

در ماندن ثابتقدم و الهی قرب مسیر در گذاشتن گام برای و میشود تع�ن دنیا در آنان اعمال اساس بر انسانها ابدی سرنوشت

-4 مراقبت -3 خدا با بستن عهد -2 حرکت برای عزم و تصمیم -1 از: عبارتاند که دهیم انجام اقداماتی است شایسته راه این

عوامل و آید دست به عهد به وفاداری و موفقیت میزان تا است محاسبه نوبت مراقبت از بعد که شود ت ّ دق و ارزیابی و محاسبه

شود. شناخته موفقیت عدم یا موفقیت

1398 داخل تجربی علوم سراسری کنکور

3 گزینه 90

میشود." کارها و تصمیمها ازهمگسیختگی موجب و دارد پی در آفاتی ایام، "گذشت (ع): علی امام

1398 داخل زبان سراسری کنکور

1 گزینه 91

زندگی است. ساخته استوار عدل بر را جهان و است عادل خداوند است. الهی صفات از یکی عدل الهی: عدل پرتو در معاد ضرورت

حق و برساند دارد استحقاق آنچه به را هرکس که است داده وعده خداوند ازاینرو، دارد؛ قرار عادالنه نظام این داخل نیز انسانها

نکند. ضایع را کسی

است. موضوع این بیانگر اِر﴾ َكاْلُفجَّ ِقيَن اْلُمتَّ َنْجَعُل َأْم ْرِض اْألَ ِفي َكاْلُمْفِسِديَن اِلَحاِت الصَّ َوَعِمُلوا آَمُنوا ِذيَن الَّ َنْجَعُل ﴿َأْم شریفۀ آیۀ

گزینهها: سایر بررسی

دارد. اشاره جسمانی معاد به 2 گزینۀ آیۀ

دربرمیگیرد. را انسانها همۀ مرگ که است این بیانگر 3 گزینۀ آیۀ

میکند. بیان را الهی غضب بر رحمت سبقت سنت 4 گزینۀ آیۀ

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور

2 گزینه 92

خداست. حرم قلب که است آن تحول این علت و میکند ایثار اهل را انسان الهی عشق

1398 داخل هنر سراسری کنکور

4 گزینه 93

درسی: کتاب در ذکرشده علوی و نبوی احادیث باتوجهبه

است. العیوب" "اصلح عیوب اصالح و الذنوب" "استقال گناهان جبران نفس محاسبۀ ثمرۀ

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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1 گزینه 94

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

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

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

کنیم. قضاوت بتوانیم او روزه

1395 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

1 گزینه 95

که دارد اشاره خود علیه انسان بدن اعضای دادن گواهی و قیامت دوم مرحلۀ زمان به َأْفواِهِهْم﴾ َعَلی َنْخِتُم ﴿َاْلَیوَم شریفۀ عبارت

مینماید. حاضر را گواهان و شاهدان و میزند خاموشی ُمهر دهانها به بدکاران، خوردن دروغ سوگند دلیل به خداوند

در اعمال نامۀ دادن حادثۀ در که ر ماتأّخ و م ماتقّد آثار جمیع از انسان گاهشدن آ به اشاره با ر﴾ ّ أخ و م قّد بما یْومِئذ اْإلنسان ُأ ﴿ُیَنبَّ آیۀ

دارد. هماهنگی زمانی لحاظ از سؤال، صورت آیۀ با میافتد، اتفاق قیامت دوم مرحلۀ

1399 داخل هنر سراسری کنکور

2 گزینه 96

همیشه برای را او پروندۀ او، جسم متالشیشدن و انسان مرگ فرارسیدن با و میکنند انکار را مرگ از پس جهان وجود گروهی

او حیات و میشود بسته عمرش دفتر دنیا، در زندگی مدتی از پس انسانی هر و است زندگی پایان مرگ دیدگاه، این در میبندند.

میگردد. نیستی رهسپار و مییابد پایان

میفرماید: مردم از گروه این دربارۀ قرآن

وَن﴾ َيُظنُّ ِإالَّ ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهْم َما َو ْهُر الدَّ ِإالَّ ُيْهِلُكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموُت ْنَيا الدُّ َحَياُتَنا ِإالَّ ِهَي َما َقاُلوا ﴿َو

زنده [گروهی] و میمیریم ما] از [گروهی همواره نیست ما دنیایی حیات و زندگی همین جز حیاتی و زندگی گفتند: "[كافران]

است." آنان خیال و ظن فقط بلکه نمیگویند علم روی از را سخن این البته میکند. نابود روزگار گذشت فقط را ما و میشویم

1399 داخل زبان سراسری کنکور

2 گزینه 97

آلعمران: سورۀ 31 آیۀ مطابق

دستورهای از تبعیت سعادت به رسیدن شرط رحیم﴾ غفوٌر اهللا و ذنوبکم یغفرلکم و اهللا یحببکم فاتبعونی اهللا تحبون کنتم إن ﴿قل

است. الهی رحمت و غفران دامن در گرفتن قرار آن ثمرۀ و خداست دستورات همان که است پیامبر

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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3 گزینه 98

است. انسان کارهای و تصمیمها از بسیاری سرچشمه دوستی و محبت

محبتها همین و دارد (علت) او محبتهای و دلبستگیها (معلول) در ریشه میدهد انجام زندگی طول در آدمی که فعالیتهایی

آدمی) زندگی به جهتدهندۀ (محبت میدهد. جهت آدمی زندگی به که است

تأثیر) و محبت میزان بین (تناسب است؛ گستردهتر و عمیقتر زندگی در نیز آن تأثیر باشد، شدیدتر محبت که میزان هر به

میدارد." دوست که است چیزی بهاندازه انسانی هر "ارزش میفرمایند: علیهالسالم على حضرت

1399 داخل زبان سراسری کنکور

1 گزینه 99

(دینداری شمردهاند. دینداری الزمۀ را آن و کردهاند کید تأ پوشش بر همواره هستند، دین یک حقیقت، و اصل در که الهی ادیان

است) حجاب مستلزم

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

بودند. پایبند حجاب به

حضرت مانند میکوشند علیهالسالم علی مسیح حضرت به معتقد زنان و است داشته زیادی اهمیت پوشش نیز مسیحیت آ�ن در

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

میکشیدند. کامل حجاب و پوشش با را علیها سالماهللا مریم حضرت تصویر قدیمتر، نقاشان بهخصوص مسیحی، نقاشان

که میدهد نشان امر این کردهاند. انتخاب را ها حجاب کاملترین از یکی قدیس و راهبه زنان حاضر، زمان تا گذشته از همچنین

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

عیسی حضرت و علیهالسالم موسی حضرت سنتهای و دستورات از بخش آن و شده کمتر دینی تعالیم به پایبندی اخیر دوران در

(4 گزینۀ بودن اشتباه (دلیل نمیشود. عمل آنها به و است گرفته قرار غفلت مورد باقیمانده، که هم علیهالسالم

1399 داخل فیزیک و ریاضی سراسری کنکور

2 گزینه 100

برتری مخلوقات از بسیاری بر و بخشیده کرامت او به و داشته گرامی را او انسان، به معنوی و مادی نعمتهای دادن با خداوند

همۀ است. داده قرار او وجود در را آنها از بهرهمندی توانایی و آفریده انسان برای است، زمین و آسمانها در آنچه است. داده

است. شده قائل ویژهای جایگاه هستی نظام در انسان برای متعال خداوند میدهد نشان اینها
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بگیرد روزه ماه دو هرروز، برای یعنی بدهد؛ "کفاره" هم و آورد بهجا را آن قضای هم باید نگیرد، عمدی را رمضان ماه روزه کسی اگر

آینده رمضان از قبل تا باید کار این و ( مدّ یک فقیر هر (به بدهد طعام فقیر شصت به یا باشد) پشتسرهم باید آن ماه یک (که

شود. انجام

1398 داخل انسانی علوم سراسری کنکور
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در باشد. شرعی فرسخ 8 از بیش او رفتوبرگشت مجموعۀ و شرعی فرسخ 4 از بیش او رفتن که است این مسافر، شرایط از یکی

است. شده لحاظ نکتهای چنین نیز سؤال فرض

به سفر از ظهر تا صبح بین یعنی میرسد، وطن به ظهر از پیش و میرسد سفر به شرعی نیمهشب از قبل مسافر، شخص چون اما

باطل را روزهاش سفر در اگر اما بگیرد؛ روزه نمیتواند باشد، کرده باطل را روزهاش سفر در درصورتیکه پس است؛ رسیده وطن

بگیرد. روزه باید است، نکرده

بعدازظهر. نه و صبح از قبل نه است، مسافر تکلیف تع�نکنندۀ ظهر، تا صبح زمان فقط که شود دقت
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رسیدن مساوی آنها به رسیدن و دربردارند نیز را دیگر هدفهای که هستند بهگونهای هدفها از برخی که میدانند زیرک، افراد

این میدهد. جای خود درون در را بیشتری هدفهای باشد، جامعتر و برتر ما هدف که میزانی به و میباشد نیز دیگر هدفهای به

درست استفاده زندگی مادی بهرههای از هم میزنند؛ نشان چند تیر یک با هدف، بهعنوان خدا بندگی و عبادت انتخاب با افراد

نزدیکتر خداوند به را خود جانودل میدهند، انجام خدا رضای برای را خود دنیوی کارهای تمام ازآنجاییکه هم و میکنند

میسازند. آباد نیز را خویش آخرت سرای و میکنند

نزد آخرت و دنیا پاداش و نعمت بخواهد، را دنیا پاداش و نعمت "هرکس ِة﴾: اْآلِخَر َو ْنيا الدُّ َثواُب اِهللا َفِعْنَد ْنيا الدُّ َثواَب ُيريُد كاَن ﴿َمْن

خداست."
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عالم: حقایق از پرده رفتن کنار

ازجمله همهچیز واقعیت و میشود آشکار عالم حقایق و اسرار و میرود کنار پردهها خداوند جانب از حقیقت نور تابیدن با روز آن در

میشود. آشکار است، افتاده اتفاق زمین در که شیرینی و تلخ حوادث نیز و انسانها نیات و رفتار و اعمال

نامه از بحث در که همانطور است. قبلی نوع دو از کاملتر و عمیقتر که دارد وجود کیفر و پاداش و عمل میان رابطۀ از دیگری نوع

یک عملی هر نیست. قابلمشاهده دنیا این در اکنون که است اعمالی باطن میبرد، قیامت به خود با انسان آنچه دیدیم، عمل

دارد. باطنی جنبه یک و ظاهری جنبه

میرود. بین از عمل از بعد ظاهری جنبۀ

میماند. باقی انسانی هر روح در و نمیرود بین از هرگز باطنی جنبۀ اما

یا لذتبخش زیبا، یا زشت بهصورت آخرت جهان در عمل آن باطن و حقیقت میدهیم، انجام دنیوی زندگی در ما که عملی هر

اعمال) (تجسم میبیند. خود اعمال باطن میان در را خود انسان و میشود مجسم دردآور

است. ما عمل عین میشود، داده ما به کیفر یا پاداش بهعنوان قیامت روز در آنچه پس

برمال دنیا همین در او عمل واقعی چهره و باطن اگر میکند، تصاحب بهناحق را یتیمی مال یا و میخورد ربا که کسی بهعنوانمثال،

وارد او هنگامیکه و نمیشود آشکار آتش دنیا در اما است؛ آتش خوردن حال در او که دید خواهند همگان نمیشود)، (که شود

میکشد. زبانه او درون از آتش و میگردد عیان عمل باطن و حقیقت میرود، کنار پردهها و میشود آخرت جهان

َسِعيًرا﴾ َوَسَيْصَلْوَن َناًرا ُبُطوِنِهْم ِفي ُكُلوَن َيْأ َما ِإنَّ ُظْلًما اْلَيَتاَمى َأْمَواَل ُكُلوَن َيْأ ِذيَن الَّ ﴿ِإنَّ

فروزان آتشی در بهزودی و فرومیبرند خود شکم در آتشی که نیست این جز میخورند ظلم روی از را یتیمان اموال که "کسانی

درآیند.

1399 داخل زبان سراسری کنکور

2 گزینه 105

ازآنجاییکه هم و میکند استفاده زندگی مادی بهرههای از هم خود اصلی هدف بهعنوان خدا انتخاب با هوشمند و زیرک انسان

خویش آخرت سرای و میکند؛ نزدیکتر خداوند به را خود جانودل میدهد انجام خدا رضای درجهت را خود دنیوی کارهای تمام

خوشبختی ضامن و بزرگ که میزان همان به هدف، این البته باشد. کاملتر که میکند انتخاب را هدفی یعنی میسازد آباد نیز را

شگرف پشتکاری دریاها، گرانقدر گوهرهای به دستیابی که همانطور میطلبد؛ محکم اراده و بزرگ (پشتکار) همت ماست،

میخواهد.

سازد؟ قمر آنکه یا بهتر، قمر خوبّي سازد؟ ر ِشکَ آنکه یا بهتر ِشَکر دوست، ای

سازد؟ تر نرگِس صد گل، برآرد آنکه یا تو؟ در گل و گلشن یا خوشتر تویی باغ ای

سازد نظر و عقل صد هرلحظه به آنکه یا بیش؟ در و دانش در باشی به تو عقل ای
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سیگار - ورزش - مطالعه مثال: داد. تطبیق و کرد هماهنگ آن با را خود باید طبیعی: رابطه

گردد. برقرار عدالت تا دارد وجود تناسب رابطه این در و داد تغ�ر میتوان را قانون قراردادی: رابطه

1398 داخل هنر سراسری کنکور
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از و زدوده آنان از را اندوه و حزن که میگویند سپاس را خدا میبینند. آماده آید، خوش را دیدگانشان و کند تمنا دلهایشان هرچه

از و مییابند خود برای را خدا خشنودی مقام به رسیدن یعنی بهشت، نعمت باالترین عالوهبراین، است. کرده دور درماندگی، و رنج

مسرورند. بزرگ رستگاری این

است. (دارالسالم) سالمتی سرای آنان برای بهشت مترنماند. منزهی" و پاک تو "خدایا! جمله به و همصحبتاند خدا با بهشتیان

آنجا در رنجی و ناراحتی هیچ خالصه، و هالکتی و مرگ جهلی، بیماریای، عجزی، ترسی، و خوف غصهای، اندوهی، نقصانی، هیچ

نیست.

آن. درجۀ باالترین نه و است بهشت نعمت باالترین خدا، خشنودی مقام به رسیدن نکته:
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فرارسیدن با نیستند، قائل او تن و جسم جز حقیقتی انسان برای که دسته این میکنند؛ انکار را مرگ از پس دنیای وجود گروهی

از پس انسانی هر و است زندگی پایان مرگ دیدگاه، این در میبندند. همیشه برای را او پروندۀ او، جسم نابودی و انسان مرگ

ِإالَّ ِهَي ما قاُلوا ﴿َو شریفۀ آیۀ میگردد. نیستی رهسپار و مییابد پایان او حیات و میشود بسته عمرش دفتر دنیا، در زندگی مدتی

است. دیدگاه این بیانگر وَن﴾ َيُظنُّ ِإالَّ ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبذِلَك َلُهْم ما َو ْهُر الدَّ ِإالَّ ُيْهِلُكنا ما َو َنْحيا َو َنُموُت ْنيا الدُّ َحياُتَنا

میپردازد. نمیکنند انفاق و میاندوزند سیم و زر که کسانی سرنوشت به 1 گزینۀ آیۀ

میکند. بیان دنیا زندگی به نسبت را الهیون دیدگاه 3 گزینۀ شریفۀ آیۀ

دارد. اشاره خدا از غیر دوستی در مردم از گروهی خطای به 4 گزینۀ آیۀ
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نباشد. عبث و بیهوده او کارهای از کاری هیچ که است این خدا حکمت الزمه و است حکیم خداوند الهی: حکمت الزمۀ معاد

حکمت الزمۀ بودن بیهوده و عبث (مردودیت است. موضوع این بیانگر " َ َالِعِبين َبْيَنُهَما َوَما ْرَض َوٱْألَ َماَء ٱلسَّ َخَلْقَنا "َوَما شریفۀ عبارت

الهی)

قرار خارج عالم در نیز را نیازها و تمایالت آن به پاسخگویی امکانات داده، قرار انسان درون در را گرایشهایی و تمایالت خداوند اگر

الهی) (حکمت است؛ داده

که آفریده بهگونهای را انسان خداوند که میبینیم کنیم، توجه آدمی وجود به اگر حال

انجام خود بقای حفظ برای را کارها از بسیاری و (فناگریزی) است گریزان نابودی از و (بقادوستی) دارد جاودانگی و بقا به گرایش

عمر و دنیا اما (کمالطلبی) ندارد. حدی هیچ خواستن این و است زیباییها و کماالت همه خواستار انسانی هر همچنین میدهد.

برسد. خواستههایش به انسان که باشد دیگری جای باید بنابراین نیست؛ خواستهها اینگونه پاسخگوی انسانها محدود

و است داده قرار انسان وجود در را جاوید زندگی به گرایش خداوند گفت باید دراینصورت نباشد، زندگیای دنیا، بعدازاین اگر

میکند! نابود است، ابدی حیات مشتاق درحالیکه را او سپس

اگر عالوهبراین، است) ناسازگار یا نیست سازگار خدا حکمت با کار (این انکاری) (استفهام است؟! سازگار خداوند حکمت با کار این آیا

این نباشد، هم معادی و شویم خاک است، داده قرار ما وجود در خداوند که مختلفی سرمایههای و استعدادها بااینهمه است بنا

پس بودیم، خاک ابتدا همان از که ما است؟ بوده چه ما درون در سرمایهها و استعدادها این آفریدن دلیل که میشود مطرح سؤال

بود؟ نخواهد عبث و بیهدف جهان، و انسان آفرینش برایناساس، آیا بود؟ چه رفتن و آمدن این دلیل

است. معاد بودن ضروری اثبات برای استدالل این بیانگر نیز ُتْرَجُعوَن؟﴾ َال ِإَلْيَنا ُكْم َأنَّ َو َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َما َأنَّ ﴿َأَفَحِسْبُتْم شریفۀ آیۀ
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و مفید فرد را ما دیگران داریم دوست ما است. جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از یکی

بیشتر جوان و نوجوان که میشود سبب و دارد بیشتری نمود نوجوانی و جوانی دورۀ در نیاز، این کنند. تحسین و بدانند شایستهای

دهد. قرار دیگران دید معرض در و کند شکوفا و کشف را خود استعدادهای و تواناییها و بپردازد خود به

نامناسب لباسهای پوشیدن با و نمیدهند درستی پاسخهای (مقبولیت)، طبیعی نیاز این به که دارند وجود نیز افرادی اندک البته

اعمال قبیل این کنند. اثبات دیگران برای را خود وجود میخواهند لب، بر سیگاری گذاشتن با یا ناپسند و زشت کالم بردن کار به یا

است. سازنده و درست راه از خود اثبات در ناتوانی و روحی ضعف نشانه نادرست) (پاسخ
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الزمه و است حکیم خداوند میباشد. الهی" حکمت الزمۀ "معاد است کرده بیان معاد ضرورت بحث در قرآن که دالیلی از یکی

نباشد. عبث و بیهوده او کارهای از کاری هیچ که است این خدا حکمت

را الهی" "حکمت که است خلقت" بیهودهآفرینی و عبث "مردودیت ن مبیّ َالِعِبيَن" َبْيَنُهَما َوَما ْرَض َوٱْألَ َماَء ٱلسَّ َخَلْقَنا َما "َو شریفۀ عبارت

ُتْرَجُعوَن؟" َال ِإَلْيَنا ُكْم َأنَّ َو َعَبًثا َخَلْقَناُكْم َما َأنَّ "َأَفَحِسْبُتْم پرسش به خداوند خود که است پاسخی حقیقت در عبارت این میکند. بیان

میدهد.

دارد. اشاره معاد امکان به تست این اساس بر ِفيِه" َرْيَب ال اْلِقياَمِة َيْوِم ِإلى ُكْم َلَيْجَمَعنَّ ُهَو ِإالَّ ِإلَه ال "اُهللا آیۀ : نکته
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َيْوِم ِإلى ٌخ َبْرَز َوَرائِهم ِمن َو َقائُلَها ُهَو كِلَمٌة َها ِإنَّ كال َتَرْكَت ِفيَما صاِلحًا َأْعَمُل َلَعلى (۹۹) اْرِجُعوِن َرب َقاَل اْلَمْوت َأَحَدُهُم َجاَء ِإَذا ﴿َحتى

﴾(۱۰۰) ُيْبَعُثوَن

مرا من! پروردگار میگوید: فرارسد آنان از يكى مرگ كه زمانى تا میدهند، ادامه خود غلط راه به همچنان "آنها ۹۹: ترجمه

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

برانگيخته كه روزى تا است برزخى آنها سر پشت و است] سابق همچون برنامهاش بازگردد اگر [و میگوید زبان به او كه است

میشوند."
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است، نشده تبدیل قلبی باور و ایمان به داشتن قبول این ا ّ ام دارند قبول را معاد که نیز را کسانی گریبان معاد انکار پیامدهای و آثار

ازاینرو و میشوند غافل آخرت یاد از و میدهند قرار خود هدف و معبود را دنیا هوسها، در فرورفتن دلیل به افراد این میگیرد.

ندارد. معاد منکران با تفاوتی که است بهگونهای آنان رفتار و زندگی
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2 گزینه 114

اّنما ﴿افحسبتم شریفۀ آیۀ در آنها به پاسخ و میدانند دنیا به منحصر را زندگی که است کافران اعتقاد بیانگر سؤال صورت آیۀ

خداوند بهسوی همه و نیست بیهوده و عبث جهان زندگی میشود کید تأ که است شده بیان ترجعون﴾ ال الینا کم ّ ان و عبثًا خلقناکم

برمیگردیم.

1399 داخل تجربی علوم سراسری کنکور
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دبیردرسمدرسه

نام و نام خانوادگی

"والیت معنوی" پیامبر گرامی اسالم (صلی اهللا علیه و آله و سّلم) ایجاب می کند که .............................. گردد تا ....................1

استقالل جامعۀ اسالمی صیانت - برترین قلمرو رسالت به ظهور برسد. (1

ایشان واسطۀ فیض خالق به مخلوق - برترین قلمرو رسالت به ظهور برسد. (2

استقالل جامعۀ اسالمی صیانت - راه هر نوع سلطۀ بیگانگان مسدود بماند. (3

ایشان واسطۀ فیض خالق به مخلوق - راه هر نوع سلطۀ بیگانگان مسدود بماند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای انسان، چیست؟2

قدرت انتخاب انسان در آن نادیده گرفته شده است. (1

نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود. (2

نیازمند تعقل و ادراک است تا درست بودن آن مشخص شود. (3

بررسی همه جانبۀ نیازهای انسان در آن نادیده گرفته شده است. (4

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

دغدغه و درد متعالی که قرار و آرام را از انسان می گیرد و تا یافتن پاسخ، وی را رها نمی کند، نشانۀ چیست؟3

بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانی ت1) ّ

خسران اخروی و عدم تنظیم زندگی فردی در دنیا (2

محدود بودن عمر آدمی و ناکافی بودن آن برای تجربه (3

ارتباط کامل ابعاد جسمی و روحی و دنیوی و اخروی انسان (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

خرید کاالی ایرانی که سبب رونق کارخانه   های داخلی می   شود، به کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر، اشاره دارد؟4

استقامت و پایداری در برابر مشکالت (2 اولویت دادن به اهداف اجتماعی (1

حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان (4 گاهی   های سیاسی و اجتماعی افزایش آ (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

MrKonkoriآقای کنکوردینی یازدهم کنکور
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باتوجه به روایت رسول خدا (ص) که فرمود: "... همنشین تو در رستاخیز با تو برانگیخته می  شود." کدام نمونه از اعمال انسان در5

رستاخیز موجب وحشت او خواهد بود؟

َکاِفِریَن﴾ ْوَم الْ قَ ي الْ ﴿َأنَّ اَهللا الَ َیْهِد (2 ًال َبِعیدًا﴾ الَ ُهْم َض لَّ َطاُن َأْن ُیِض ْی ﴿ُیِریُد الشَّ (1

َبَل ِمْنُه﴾ قْ ِم ِدیًنا َفَلْن ُی الَ ْس ِ ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیِر اإلْ (4 ْکِسُبوَن﴾ وا َی ا َکانُ ْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَم ُمَنا َأْیِدیِهْم َو تَ َکلِّ ﴿تُ (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

م) معلول ............ و ............ بود.6 ی  اهللا علیه و آله و سلّ جعل و تحریف به احادیث پیامبر گرامی اسالم (صلّ

م) - تفسیر و تب�ن آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته ی  اهللا علیه و آله و سلّ منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر (صلّ (1

به قدرت

م) - نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیت خود و اقدامات ی اهللا علیه و آله و سلّ منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر (صلّ (2

مخالف اسالم آن ها

ظهور شخصّیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسالم آن ها (3

ظهور شخصّیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد - تفسیر و تب�ن آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

ِزَل ِمْن َقْبِلَک...﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟7 نْ َل ِإَلْيَک َو ما ُأ ِز نْ وا ِبما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ذيَن َيْزُعُموَن َأ ي الَّ َر ِإَل از آیه شریفه ﴿َأَلْم تَ

یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایه حق بنا کنند، الزم است که در جامعه حکومتی وجود داشته (1

باشد تا بر مردم به حق داوری شود.

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، اگر فرمان و قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نباشد (2

طاغوت اند و پذیرش حکومت آن ها بر مسلمان حرام است.

ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست به همین جهت اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که (3

هیچ ارتباطی با حکومت های طاغوتی نداشته باشند.

کسانی که گمان می کنند به آنچه از طرف خداوند نازل شده است و به آنچه پیش از آن نازل شده ایمان دارند، درحالی که به (4

دستورات خداوند عمل نمی کنند و با شیطان همراهی می کنند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ا َلُموِسُعوَن﴾ کدام موضوع قابل دریافت است؟8 نَّ ٍد َو ِإ َماَء َبَنْیَناَها ِبَأْی از آیۀ شریفۀ ﴿َو السَّ

انبساط جهان؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکت اند. (1

نیروی جاذبه؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکت اند. (2

انبساط جهان؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند. (3

نیروی جاذبه؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند. (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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به ترتیب، هریک از موارد زیر با کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده ارتباط دارند؟9

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

- بلوغ دوره پذیرش مسئولیت های زندگی است.

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

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

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

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

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

کنکور سراسری زبان داخل 1399

ِة﴾ در چه موردی نازل گردیده است و نزول این آیات چه تأثیری10 َبِریَّ اِلَحاِت أولِئَک ُهْم َخْیُر الْ وا و َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ الَّ

در جامعۀ اسالمی داشت؟

شناساندن عاملیِن به خیر - اهمیت به فرمان پیامبر (ص) و بزرگان قوم در شرایط حساس (1

شناساندن عاملیِن به خیر - شکستن فرهنگ جاهلیت در اختصاص شرافت به سران قبایل (2

شناساندن شخصیت ممتاز علی (ع) - اهمیت به فرمان پیامبر (ص) و بزرگان قوم در شرایط حساس (3

شناساندن شخصیت ممتاز علی (ع) - شکستن فرهنگ جاهلیت در اختصاص شرافت به سران قبایل (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

غَت رسالَته و اهللا َیعصمك من الّناس اّن اهللا11 ك و ان لم تفعل فما بلّ غ ما انزل الیك من رّب سول بلّ از دّقت در پیام آیۀ شریفۀ: ﴿یا اّیها الّر

الَیهدی القوَم الكافرین﴾ كدام مفهوم دریافت نمی شود؟

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

تصرف در عالم طبیعت به اذن خداوند، نشانۀ وصول به مرتبۀ والیت ........... و بهره مندی انسان ها از هدایت، ........... است.12

معنوی ـ نتیجۀ والیت معنوی (2 ظاهری ـ نتیجۀ والیت معنوی (1

معنوی ـ عامل والیت ظاهری (4 ظاهری ـ عامل والیت ظاهری (3

کنکور سراسری هنر داخل 1390
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اگر سؤال شود كه: "یاران واقعی بقیة اهللا االعظم ارواحنا فداه، پس از ظهور خورشید وجودش از پس پردۀ غیبت، چه كسانی اند"،13

بهترین پاسخ این است كه............

سرسپردگان در برابر فطرت توحیدی و ثابت قدمان در تحقق عدالت اند. (1

پاك دامنان از آلودگی های دل بستگی به دنیا و درخواست كنندگان غلبۀ حّق بر باطل اند. (2

حاضران در صحنه های درگیریهای فكری و اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل در زمان غیبت اند. (3

بلندهمّتان پاك دامنی اند كه شجاعت و عّزت را به بهای والیت، سرمایۀ هستی خود قرار داده اند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1391

اعلم بودن در شرایط مرجع تقلید به چه معنا است و راه شناخت آن چگونه است؟14

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقيه (1

واجد شرایط است.

بتواند احکام دین را از نیازهای روز به دست آورد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که (2

این فقيه واجد شرایط است.

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - با رجوع به رساله عملیه مجتهد و بررسی آن برای انسان اطمینان حاصل شود که (3

نسبت به مجتهدین دیگر باتقواتر است.

بتواند احکام دین را از نیازهای روز به دست آورد - با رجوع به رساله عملیه مجتهد و بررسی آن برای انسان اطمینان حاصل (4

شود که نسبت به مجتهدین دیگر باتقواتر است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

ْوٍم15 قَ اٍت ِل َي ةً َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفي ٰذِلَک آلَ ُکْم َمَودَّ وا ِإَلْيَها َو َجَعَل َبْيَن ُکنُ اجاً ِلَتْس ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ َق َل با در آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمْن آَياِتِه َأْن َخَل

ُرونَ ﴾ از کدام قسمت آیه، به ترتیب "برابری زن و مرد" و "نتیجه ازدواج" مستفاد می گردد؟ کَّ فَ َيَت

وا ِإَلْيَها﴾ ُکنُ ةً َو َرْحَمًة﴾ - ﴿ِلَتْس ُکْم َمَودَّ ﴿َجَعَل َبْيَن (2 وا ِإَلْيَها﴾ ُکنُ ﴾ - ﴿ِلَتْس اجاً ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ﴿ِمْن َأ (1

ُروَن ﴾ کَّ فَ ْوٍم َيَت قَ اٍت ِل َي ﴾ - ﴿آلَ ةً َو َرْحَمًة ُکْم َمَودَّ ﴿َجَعَل َبْيَن (4 ُروَن ﴾ کَّ فَ ْوٍم َيَت قَ اٍت ِل َي ﴾ - ﴿آلَ اجاً ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ﴿ِمْن َأ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

عبارت  های زیر به ترتیب پیرامون کدام سیرۀ پیامبر اکرم (ص) در رهبری جامعه است؟16

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

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

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

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

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

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

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

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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کدام مورد، بیانگر سخت کوشی پیامبر اکرم (ص) و دلسوزی فراوان او در هدایت مردم است و مطابق توصیف امیرالمؤمنین (ع)17

ایشان در پی درمان چه کسانی بود؟

ِمِنیَن﴾ - بیماران غفلت زده و سرگشته ؤْ وا ُم ُکونُ َسَک َأالَّ َی فْ َک َباِخٌع نَ لَّ ﴿َلَع (1

ِمِنیَن﴾ - دل های کور و خالی از کدورت ؤْ وا ُم ُکونُ َسَک َأالَّ َی فْ َک َباِخٌع نَ لَّ ﴿َلَع (2

ُکْم ِفي رسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ - بیماران غفلت زده و سرگشته ْد َکاَن َل قَ ﴿َل (3

ُکْم ِفي رسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ - دل های کور و خالی از کدورت ْد َکاَن َل قَ ﴿َل (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

کدام عناوین، با عبارت  های مربوط به خود مناسبت دارند؟18

الف) انتخاب شیوۀ درست مبارزه ← اقدام مربوط به مرجعیت دینی

ب) معرفی خویش به  عنوان امام برحق ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

ج) تالش برای برقراری عدالت ← اصول کلی امامان در مبارزه

د) سخت  کوشی و دلسوزی در هدایت مردم ← سیرۀ پیامبر در رهبری جامعه

الف - د (2 الف - ج (1

ب - د (4 ب - ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

م) شنیدن و از بین رفتن امكان كتمان و مخفی کردن مفهوم كدام آیه،19 ی اهللا علیه و آله و سلّ با چشم خود دیدن و از زبان پیامبر (صلّ

عدم توقف رهبری الهی را اثبات كرد؟

﴿یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منكم﴾ (1

ما یرید اهللا لیذهب عنكم الّرجس اهل البیت و یطّهركم تطهیرًا﴾ ﴿انّ (2

هم آمنوا بما ُانزل الیك و ما ُانزل من قبلك﴾ ﴿الم تر الی الذین یزُعموَن انّ (3

ما و لیكم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و هم راكعون﴾ ﴿انّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

م) نازل شد20 ﴾ در چه زمانی بر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلّ ِة َبِريَّ ِئَك ُهْم َخْيُر الْ اِلَحاِت ُأوَلٰ وا َوَعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم آیۀ شریفۀ: ﴿ِإنَّ الَّ

ِة" چه کسانی هستند؟ َبِريَّ و مصداق "َخْيُر الْ

م) در کنار خانۀ خدا اصحاب را با حقیقت اسالم آشنا می کرد - پیروان حضرت علی (علیه وقتی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ (1

الّسالم)

م) در کنار خانۀ خدا اصحاب را با حقیقت اسالم آشنا می کرد - همه مسلمانان صالح وقتی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ (2

م) اوصاف حضرت علی (علیه الّسالم) را برای جابربن عبداهللا انصاری می فرمود - پیروان وقتی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ (3

حضرت علی (علیه الّسالم)

م) اوصاف حضرت علی (علیه الّسالم) را برای جابربن عبداهللا انصاری می فرمود - همه وقتی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ (4

مسلمانان صالح

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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چرا حاکمان همواره با امامان (ع) به بدی رفتار می کردند و نسبت به آنان و یارانشان انواع سختی ها و آزار و اذیت ها را روا21

می داشتند؟

آن بزرگواران همواره شخصیت های برجسته ای که در علم، ایمان، تقوا و جهاد در راه خدا سرآمد بودند تربیت می کردند و (1

باعث هراس حاکمان شده بودند.

ائمه، حاکمان را به عنوان جانشین رسول خدا (ص) به رسمیت نمی شناختند و مشروعیتی برای آن ها قائل نبودند و خود را (2

شایستۀ این مسئولیت می دانستند.

امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آورند، معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند؛ درنتیجۀ این اقدام، حاکمان از (3

گاهی مردم در هراس بودند. آ

گاهی بخشی به مردم، در هر ائمه، برای رهایی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکالت اجتماعی آن ها و برای آ (4

فرصتی، معارف کتاب آسمانی را بیان می کردند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

امام حسین (ع) در زمان معاویه کدام روش را پیش گرفت؟22

به روش پدر بزرگوارش در زمان خلفا در عین مخالفت، هرجا که از او کمک می خواستند، آنان را یاری می نمود. (1

گاه می نمود. با همان روش برادر بزرگوارش به مدت ده سال علیه معاویه جهاد نکرد، ولی با انتقادهای شدید از او مردم را آ (2

سکوت نکرد، روش خود را تغ�ر داد و متناسب با شرایط جدید، تصمیم گرفت زیر بار بیعت نرود و علیه او قیام کند. (3

تا زمانی که معاویه زنده بود گوشه گیری در پیش گرفت و خود را ملزم به اجرای قرارداد صلح با معاویه و یزید می دانست. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

دمۀ23 این کالم پیامبر که به پیشگاه خدا عرضه داشت: "خدایا، اینان اهل بیت من هستند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن" مقّ

نزول آیۀ مبارکۀ: ............ شد که وسیلۀ اطالع رسانی به دیگران، ............  بود.

ما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرًا﴾ - بیان مّدت مدید صبحگاهی پیامبر ﴿انّ (1

ما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة﴾ - بیان مّدت مدید صبحگاهی پیامبر ﴿انّ (2

ما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرًا﴾ - ورود با شتاب پیامبر به مسجد و سؤال او ﴿انّ (3

ذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة﴾ - ورود با شتاب پیامبر به مسجد و سؤال او ین آمنوا الّ ما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذ ﴿انّ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

قرآن کریم در توصیف چه کسانی می فرماید: "شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند"؟24

ُهْم َضالًال َبِعیدًا﴾ لَّ ﴿َأْن ُیِض (2 ُروا ِبِه﴾ ْکفُ ﴿َو َقْد ُأِمُروا َأْن َی (1

اُغوِت﴾ اَکُموا ِإَلی الطَّ ﴿ُیِریُدوَن َأْن َیَتَح (4 وا﴾ نُ ُهْم آَم نَّ ِذیَن َیْزُعُموَن َأ ﴿الَّ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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پاسخ هریک از سؤال  های مطرح  شده به ترتیب، کدام است؟25

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

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

- کدام مورد، از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟

﴾ - زیبایی لفظی - استمرار و پیوستگی در دعوت ءٍ َحيٍّ َماِء ُکلَّ َشْي َنا ِمَن الْ لْ ﴿َو َجَع (1

﴾ - انسجام درونی - آمادگی بشر برای دریافت برنامۀ کامل ءٍ َحيٍّ َماِء ُکلَّ َشْي َنا ِمَن الْ لْ ﴿َو َجَع (2

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

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

کنکور سراسری هنر داخل 1399

ثمرۀ تفاوت انسان ها از جهت "زن بودن" و "مرد بودن" چیست؟26

زن و مرد تکمیل کنندۀ یکدیگر هستند و فقط در ویژگی های انسانی باهم اختالفاتی دارند. (1

2)  درک درست و صحیح تفاوت های فطری موجب پایداری خانواده پس از ازدواج می گردد  

هر دو را به یکدیگر نیازمند کرده، بدون اینکه یکی بر دیگری برتری ذاتی پیدا کند. (3

می توانند نقش های یکسانی را بر عهده گیرند تا یک خانواده متعادل را پدیدآورند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی یازدهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 

م)، به فرزندان) و (بهره مند ساختن27 ی اهللا علیه و آله و سلّ (آشکار کردن رهنمودهای قرآنی) و (انتقال آداب زندگی پیامبر (صلّ

ق کدام مورد بوده است؟ الم) در جهت تحقّ مسلمانان از معارف الهی) به ترتیب از ثمرات حضور امامان معصوم (علیهما الّس

م) - تب�ن معارف اسالمی متناسب با ی اهللا علیه و آله و سلّ تعلیم و تفسیر قرآن - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلّ (1

نیازهای نو

م) - تعلیم و تفاسیر قرآن - تب�ن معارف اسالمی متناسب با ی اهللا علیه و آله و سلّ اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلّ (2

نیازهای نو

ی اهللا علیه تب�ن معارف اسالمی و متناسب با نیازهای نو - تعلیم و تفسیر قرآنی - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلّ (3

م) و آله و سلّ

ی اهللا علیه و تعلیم و تفسیر قرآن - تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلّ (4

م) آله و سلّ

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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نامۀ امام عصر (عج) به شیخ مفید نمونه ای از کدام بخش رهبری ایشان است و به کدام نکته اساسی در آن اشاره شده است؟28

سرپرستی واقعی - اطالع دقیق امام زمان (عج) از احوال مردم (1

رهبری ظاهری - اطالع دقیق امام زمان (عج) از احوال مردم (2

رهبری ظاهری - اطالع امام زمان (عج) از مردم مانند خورشید پشت ابر (3

سرپرستی واقعی - اطالع امام زمان (عج) از مردم مانند خورشید پشت ابر (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو ............ است و حضرت حجت (عج) در نامه ای به شیخ مفید می فرماید: ............ و29

علـت اصـلی غیبت ایشان، ............ هستند.

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند. - خود مردم والیت معنوی - ما از اخبار و احوال شما آ (1

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند. - ستمگران مرجعیت علمی - ما از اخبار و احوال شما آ (2

مرجعیت علمی - بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد. - خود مردم (3

والیت معنوی - بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد. - ستمگران (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

خداوند به پیامبرش وعده می دهد که او را از چه خطری در انجام وظیفه حفظ کند و پیام کدام آیۀ شریفه، مؤّید این مطلب30

است؟

َت ِرَساَلَتُه...﴾ غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْيَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ حوادث روزگار - ﴿َيا َأيُّ (1

َت ِرَساَلَتُه...﴾ غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْيَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ آسیب مردمان - ﴿َيا َأيُّ (2

ُکْم...﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطيُعوا اَهللا َو َأِطيُعوا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه حوادث روزگار - ﴿َيا َأيُّ (3

ُکْم...﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطيُعوا اَهللا َو َأِطيُعوا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه آسیب مردمان - ﴿َيا َأيُّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

در روایات، علت محرومیت مردم از والیت ظاهری و بهره مندشدن مؤمنان از محضر مبارک امام عصر (عج) مانند "خورشید پشت31

ابر" چگونه بیان شده است؟

قدرناشناسی و ناسپاسی شیعیان (1

نداشتن شایستگی برای حضور ایشان (2

ستمگری انسان ها و زیاده روی آن ها در گناه (3

بی عدالتی در جامعه و تالش عده ای اندک بدون همراهی دیگران (4

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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دلیل فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیاء چیست و نشانۀ تحریف تعلیمات آنان کدام است؟32

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تفاوت در فروع (1

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تغ�ر در اصول (2

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تفاوت در فروع (3

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تغ�ر در اصول (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 

الزمۀ استقرار و ماندگاری یک دعوت، ............ و در حقیقت ............33

تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است - پیدایش ادیان مختلف موردقبول قرآن است. (1

پایبندی به اصول و ارزش های آن است - پیدایش ادیان مختلف موردقبول قرآن است. (2

تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است - دین همۀ انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند. (3

پایبندی به اصول و ارزش های آن است - دین همۀ انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند. (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

این سخن رهبر کبیر انقالب اسالمی "ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم" در مقام34

تب�ن مفهوم مندرج در کدام آیه است؟

﴾ يالً ُكوُن َعَلْيِه َوِك َت تَ نْ ُه َأَفَأ َهُه َهَوا َلٰ َخَذ ِإ ﴿َأَرَأْيَت َمِن اتَّ (1

ْكِمِه َأَحًدا﴾ ْشِرُك ِفي ُح الَ ُي ن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َو ﴿َما َلُهم مِّ (2

ِميَزاَن...﴾ الْ ِكَتاَب َو َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َوَأ َبيِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ ﴿َل (3

ِزَل ِمْن َقْبِلَك...﴾ نْ َل ِإَلْيَك َوَما ُأ ِز نْ وا ِبَما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ِذيَن َيْزُعُموَن َأ ى الَّ َر ِإَل ﴿َأَلْم تَ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

باتوجه به آیه ﴿افإن مات او قتل...﴾ سپاسگزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشان كسانی هستند كه35

...........

به اوامر و احكام الهی كه توسط پیامبر اكرم (ص) وضع  شده بود دقیقاً عمل كنند. (1

در مقابل حاكمان غاصب و ظالم سكوت نكنند و از هر راه ممكن با آنان مبارزه كنند. (2

در مسیر مسلمانی بر ایمان خود ثابت قدم باشند و دچار هیچ گونه تزلزلی نشوند. (3

در مسیری كه پیامبر اكرم (ص) ترسیم كرده باقی بمانند و با تمام اركان جاهلیت مبارزه كنند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1390
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کدام مورد بیانگر جنبه های اعجاز لفظی قرآن کریم است؟36

عدم وجود تعارض و ناسازگاری و هماهنگی وصف ناپذیر الفاظ قرآن (1

رسایی در معنا باوجود ایجاز و اختصار و فصاحت و بالغت این کتاب (2

توجه به استفاده از الفاظ هماهنگ بافرهنگ مردم حجاز و تأثیرپذیری از آن (3

درخشندگی و شادابی هرچه بیشتر همراه با پیشرفت فرهنگ و دانش بشری (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

سخن امام صادق که فرمودند: "ای مردم! رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او على و سپس حسن و حسین و علی بن حسین و37

محمد بن علي به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم." در تب�ن کدام عنوان مورد استناد قرار گرفته است؟

حفظ سخنان و سیره پیامبر (2 استمرار و پیوستگی در دعوت (1

اقدام مربوط به مرجعیت دینی (4 اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام آیۀ شریفه در هجدهم ماه ذی حّجه در "حجةالوداع" بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد و بعدازآن، ایشان چه فرمودند؟38

َت ِرَساَلَتُه﴾ - انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْيَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َيا َأيُّ (1

ُکْم﴾ - إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطيُعوا اَهللا َو َأِطيُعوا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َيا َأيُّ (2

َت ِرَساَلَتُه﴾ - من کنت مواله فهذا علی مواله غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْيَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َيا َأيُّ (3

ُکْم﴾ - من کنت مواله فهذا علی مواله ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطيُعوا اَهللا َو َأِطيُعوا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َيا َأيُّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

حاکمان بنی امیه و بنی عباس برای تحریف معارف اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟39

الم) و صرفاً حکومت بر مبنای قرآن کریم بی توجهی به تعالیم ائمه (علیه الّس (1

تحریف قرآن و بی توجهی به آیات قرآن که نام ائمه (علیه الّسالم) در آن برده شده بود. (2

استفاده از عالمان اهل کتاب برای تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی (3

جلوگیری از نوشتن احادیث و منع کتابت آنکه تا پایان دورۀ بنی عباس ادامه داشت. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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کدام مورد، به عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان ها و از بین رفتن تردیدها اشاره دارد؟40

آشنایی با شیوه حکومت داری ایشان به هنگام ظهور - شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی (1

آشنایی با شیوه حکومت داری ایشان به هنگام ظهور - پیروی از فرمان های امام عصر (2

آماده کردن خود و جامعه برای ظهور - پیروی از فرمان های امام عصر (3

آماده کردن خود و جامعه برای ظهور - شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام مورد، عبارت "کسی نمی  تواند در ارادۀ خداوند نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند." را تب�ن می  کند و معنا می  بخشد؟41

﴾ یعاً ةُ َجِم ِعزَّ ِه الْ لّ ﴿َفِل (2 ﴿اُهللا َأْعَلُم﴾ (1

﴾ ئاً ﴿َفَلْن َیُضرُّ اَهللا َشْی (4 ُکُم اُهللا﴾ ما َوِلیُّ نَّ ﴿ِإ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

پیام حدیث ثقلین با کدام عبارت، هم مفهوم است و کدام عبارت، راه رهایی از گمراهی را نشان می دهد؟42

انا مدینة العلم و على بابها - ان تمّسکتم بهما (1

هما لن یفترقاً انا مدینة العلم و على بابها - و انّ (2

هما لن یفترقاً علٌى مع القرآن و القرآن مع على - و انّ (3

علٌى مع القرآن و القرآن مع على - ان تمّسکتم بهما (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

برای اینکه آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن به ............ اشاره می کند و آیۀ شریفۀ ............43

حاکی از آن است.

ت و رحمت - ﴿و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم ...﴾ موّد (1

لباس یکدیگرند - ﴿و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم ...﴾ (2

لباس یکدیگرند - ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً ...﴾ (3

ت و رحمت - ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً ...﴾ موّد (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398
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با توّجه به آیۀ شریفۀ: ﴿و ما محّمد اّال رسول قدخلت من قبله الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی َعقبیه44

فلن یضر اهللا شیئاً و َسَیجزی اهللا الشاکرین﴾ آنچه از مؤمنان انتظار می رود ............ به منظور اثبات ............ است.

قبول پیوستگی رسالت انبیاء - سپاسگزاری خویش (1

قبول پیوستگی رسالت انبیاء - اعتقاد به سّنت های الهی (2

ثبات قدم در برابر سختی های راه - سپاسگزاری خویش (3

ثبات قدم در برابر سختی های راه - اعتقاد به سّنت های الهی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

ِة﴾ چه زمانی بر پیامبر (ص) نازل شد و ایشان در مورد آن چه45 َبِریَّ اِلَحاِت ُأولِئَک ُهْم َخْیُر الْ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ الَّ

فرمودند؟

جابر در کنار خانۀ خدا، در حضور رسول خدا (ص) بود که حضرت علی (ع) وارد شد - این مرد و شیعیان و پیروان او رستگارند. (1

پیامبر (ص) در خانه استراحت می نمود که حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) وارد شدند - این مرد و شیعیان و پیروان او (2

رستگارند.

جابر در کنار خانۀ خدا، در حضور رسول خدا (ص) بود که حضرت علی (ع) وارد شد - این مرد یک طبیب سیار است و برای (3

هدایت، خود به سراغ مردم می رود.

پیامبر (ص) در خانه استراحت می نمود که حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) وارد شدند - این مرد یک طبیب سیار است (4

و برای هدایت، خود به سراغ مردم می رود.

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 

چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی گردید؟46

رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام مختلف بشری (1

استمرار در دعوت پیامبران و ترویج پیوستۀ دین الهی (2

درک صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن در حّد توان آنان (3

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ارتباطات (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394



13/64لرنیتو 1399

به بیان امام علی (علیه الّسالم)، "تشخیص راه رستگاری یا صراط مستقیم" ، "موفقّیت در عمل به پیمان" و "توفیق در پیروی از47

م)، به ترتیب مشروط به ی اهللا علیه و آله و سلّ قرآن" در شرایط وانفسای پس از رحلت توان فرسای پیامبر گرامی اسالم (صلّ

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

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

پیام کدام آیۀ شریفه، بیانگر ایجاد آرامش میان همسران با انس و هم صحبتی است و قرآن به ایجاد کدام ویژگی میان آن دو اشاره48

دارد؟

ُکْم...﴾ - مودت و رحمت ُکْم ِمْن َأْزَواِج اجاً َو َجَعَل َل ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ ﴿َو اُهللا َجَعَل َل (1

ُکْم...﴾ - محبت و عدالت ُکْم ِمْن َأْزَواِج اجاً َو َجَعَل َل ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ ﴿َو اُهللا َجَعَل َل (2

...﴾ - محبت و عدالت اجاً ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ َق َل ﴿َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَل (3

...﴾ - مودت و رحمت اجاً ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ َق َل ﴿َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَل (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

وجود دو یا چند دین در این زمان نشانگر چیست و قرآن کریم چه توصیه ای به آن ها می کند؟49

ٍة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اَهللا...﴾ ْد َبَعْثَنا ِفي ُکلِّ ُأمَّ قَ از کتاب آسمانی خود سرپیچی و از پیامبران گذشته پیروی می کنند - ﴿َو َل (1

َبَل ِمْنُه...﴾ قْ یناً َفَلْن ُی ْسَالِم ِد ِ از کتاب آسمانی خود سرپیچی و از پیامبران گذشته پیروی می کنند - ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْ (2

ٍة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اَهللا...﴾ ْد َبَعْثَنا ِفي ُکلِّ ُأمَّ قَ پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند - ﴿َو َل (3

َبَل ِمْنُه...﴾ قْ یناً َفَلْن ُی ْسَالِم ِد ِ پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند - ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

م)، هدایت همیشگی امت اسالمی را درگرو ........... به ثقلین اعالم فرمود كه50 ی اهللا علیه و آله و سلّ پیامبر گرامی اسالم (صلّ

همچون ........... الزم و ملزوم یكدیگرند و قرآِن همیشگی، ایجاب می کند ............ همیشگی را.

م) و عصمت - تمّسك ی  اهللا علیه و آله و سلّ ك همیشگی - پیامبر (صلّ تمّس (1

م) - عصمت ی  اهللا علیه و آله و سلّ ت خالصانه - قرآن و پیامبر (صلّ موّد (2

م) و عصمت - تمّسك ی  اهللا علیه و آله و سلّ ت خالصانه - پیامبر (صلّ موّد (3

م) - عصمت ی  اهللا علیه و آله و سلّ ك همیشگی - قرآن و پیامبر (صلّ تمّس (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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از حدیث مشهور "سلسلة الذهب": "کلمة ال اله االّ اهللا حصنی فمن دخل حصنی..."، موضوع ............ مفهوم می گردد و بیانگر51

............ است.

کلمۀ "ال اله االّ اهللا" قلعۀ محکمی است و شرط ورود به آن معرفت خداوند است - تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای (1

زمان

کلمۀ "ال اله االّ اهللا" قلعۀ محکمی است و شرط ورود به آن معرفت خداوند است - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (2

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ (صلّ

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است - تب�ن معارف اسالمی متناسب با (3

نیازهای زمان

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است - اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ (4

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ پیامبر (صلّ

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

باتوجه به روایات معصومین (ع) و نامه امام زمان به شیخ مفید، ارتباط ایشان با جامعه چگونه است؟52

مشکالت و مصیبت ها موجب قطع شدن ریشۀ مسلمین شده است و امام زمان با والیت ظاهری آن را می سازد. (1

امام زمان والیت ظاهری و والیت معنوی را به عالمان دین واگذار کرده و خود سرپرست علمی جامعه است. (2

رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون با امام زمان است و ایشان سرپرست، حافظ و یاور مسلمین است. (3

افراد مستعد و به ویژه شیعیان از راه های خاص تحت هدایت هستند و مرجعیت علمی ایشان ادامه دارد. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

اگر بگو�م: "تشخيص عصمت براي انسان ها ممكن نيست، یک سخن ............ گفته ايم و پيام اين جمله اين است كه ............"53

نادرست - انسان، در هر زمان محتاج به شناخت راه هدايت است. (1

نادرست - آثار و نشانه هاي عصمت را می توان از اقوال و افعال معصومان دريافت. (2

درست - فقط خدا است كه تع�ن كنندۀ فرد شايستۀ احراز مقام امامت است. (3

درست - مسئولّيت تعليم و تب�ن تعاليم دين و واليت و سرپرستي جامعه، تعطيل بردار نيست. (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

به فرمودۀ پیامبر اکرم (ص)، ثمرۀ والیت و محبت امام زمان (عج) چیست؟54

رسیدن به محبوب ترین کارها در نزد خداوند (1

با وجود سختی در دنیا عزت و سربلندی در آخرت (2

عزیز شدن اسالم و اهلش و ذلیل شدن نفاق و اهلش (3

مالقات خداوند در ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت حق (4

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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کدام مورد، بیانگر اصول مجاهدۀ امامان معصوم (ع) در راستای والیت ظاهری و مبارزه با حاکمان طاغوت است؟55

هیچ گاه اعمال حاکمان را تأ�د نمی کردند و این امر را به شیوه های گوناگون به اطالع مردم می رساندند. (1

هرچند مشروعیتی برای حاکمان قائل نبودند، اما آن ها را به عنوان خلیفه می پذیرفتند و به رسمیت می شناختند. (2

با وجود همۀ سختی ها و آزار و اذیت ها، در مبارزه با همۀ اعمال حاکمان به صورت علنی و شجاعانه مبارزه کردند. (3

در مواردی که بر طبق دستورات اسالم رفتار می کردند، عملشان را تأ�د می کردند، اما آنان را غاصب خالفت می دانستند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

َخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی ..." باید به پیام کدام آیه عمل نمود و چرا56 برای تحقق شرط حدیث: " َکِلَمُة ال إلَه إالّ اُهللا ِحصنی َفَمن َد

این حدیث به "سلسلةالذهب" مشهور شده است؟

ُسوَل ...﴾ - توالی اسامی امامان وْا َأِطيعوْا اَهللا َوَأِطيُعوْا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َيا َأيُّ (1

ُسوَل ...﴾ - اهمّیت والیت امامان وْا َأِطيُعوْا اَهللا َوَأِطيُعوْا الرَّ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َيا َأيُّ (2

َبْيِت ...﴾ - توالی اسامی امامان ْجس َأْهَل الْ َما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهب َعنكُم الرِّ نَّ ﴿ِإ (3

َبْيِت ...﴾ - اهمّیت والیت امامان ْجس َأْهَل الْ َما ُيِريُد اُهللا ِلُيْذِهب َعنكُم الرِّ نَّ ﴿ِإ (4

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

درخواست حضرت موسي (علیه الّسالم) از خداوند كه هارون را مشاور، پشتيبان و شريك او، در امر هدايت مردم قرار دهد و عبارت:57

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

م) ، قرار گرفت كه جملۀ سه بار مكّرر آن حضرت در مستند ............ و ............ است. ی اهللا علیه و آله و سلّ (صلّ

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

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

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

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

کنکور سراسری زبان داخل 1393

ُکْم...﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟58 ُکْم ِمْن َأْزَواِج اجاً َو َجَعَل َل ُکْم َأْزَو ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ از آیۀ شریفۀ ﴿َو اُهللا َجَعَل َل

خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است. (1

خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و با مهر و عشق به همسر و فرزندان مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند. (2

خانواده عامل آرامش و امن روحی با همسر است و با مهر و عشق به همسر و فرزندان مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند. (3

خانواده عامل آرامش و امن روحی با همسر است و فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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"فراهم آمدن زمینه های تحقق اغراض شخصی در تحریف احادیث "و "بی بهره  ماندن محققان از یک منبع هدایت" به ترتیب از59

پیامدهای نامیمون ............ و ............ بود.

ی اهللا علیه و آله و م) - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلّ ی اهللا علیه و آله و سلّ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلّ (1

م) سلّ

م) - تحریف در اندیشه های اسالمی و جعل احادیث ی اهللا علیه و آله و سلّ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلّ (2

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ تحریف در اندیشه های اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلّ (3

تحریف در اندیشه های اسالمی و جعل احادیث - تحریف در اندیشه های اسالمی و جعل احادیث (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

دعای پیامبر اکرم (ص) در حق همسر و فرزندان امیرالمؤمنین (ع) که فرمود: "آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن" چگونه به60

اجابت رسید و ایشان با چه روشی مردم را از این مسئله مهم مطلع ساختند؟

نزول آیۀ والیت - در مسجد و در میان همگان امام علی (ع) را معرفی کردند. (1

نزول آیۀ تطهیر - در مسجد و در میان همگان امام علی (ع) را معرفی کردند. (2

نزول آیۀ تطهیر - اهل خانه حضرت فاطمه (س) را اهل بیت صدا می زدند. (3

نزول آیۀ والیت - اهل خانه حضرت فاطمه (س) را اهل بیت صدا می زدند. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

بی  بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت و دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دین، نتیجۀ نامطلوب61

کدام حادثه در تاریخ اسالم است؟

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی (1

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث و مهم  ترین چالش عصر ائمه (علیهم  السالم) (2

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی (3

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) و مهم  ترین چالش عصر ائمه (علیهم  السالم) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

وا ِإَلْيَها َوَجَعَل62 نُ َتْسُك اجاً لِّ ِسُكْم َأْزَو نفُ ْن َأ َق َلُكم مِّ عالی ترین هدف تشکیل خانواده کدام مورد است و از آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمْن آَياِتِه َأْن َخَل

ةً َو َرْحَمًة﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟ َودَّ َبْيَنُكم مَّ

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر  -  احساس آرامش درونی زن و مرد، جدای از موّدت و رحمت نیست. (1

رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضا  -  احساس آرامش درونی زن و مرد، جدای از موّدت و رحمت نیست. (2

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر  -  زمینه ساز موّدت و رحمت، احساس آرامش درونی زن و مرد است. (3

رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضا  -  زمینه ساز موّدت و رحمت، احساس آرامش درونی زن و مرد است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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از دّقت در این كالم امیر مؤمنان، علی (علیه الّسالم) كه می فرماید: "منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید63

كه محبوب ترین كارها نزد خداوند، انتظار فرج است" مفهوم می گردد كه.. ..........

الزمۀ انتظار، دعا برای ظهور امام عصر (عج) و حضور در پیشگاه او است. (1

م) در عصر غیبت است. ی اهللا علیه و آله و سلّ ت پیامبر(صلّ در انتظار ظهور بودن، از برترین اعمال اّم (2

منتظران حقیقی، خود و محیط زندگی خود را برای آمدن میهمان عزیز الهی، آماده می كنند. (3

احساس تعّهد درونی در عمل به اوامر و خودداری از نواهی از لوازم انتظار است. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1391

از دّقت در این عبارِت نامۀ بقیة اهللا االعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء به "شیخ مفید" كه فرموده است: "ما از اخبار و احوال شما64

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند" به ............ آخرین حجت خداوند كه ............، پی  می بریم. آ

والیت معنوی ـ هدایت و بركاتش با ظهور او تجلی می كند. (1

هدایت ظاهری ـ هدایت و بركاتش با ظهور او تجلی می كند. (2

هدایت ظاهری ـ سرپرستی و حفاظت و یاوری او هم اکنون محقق است. (3

والیت معنوی ـ سرپرستی و حفاظت و یاوری او هم اکنون محقق است. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1391

اِلحاِت65 وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم الَّ الَّ ي ُخْسٍر ِإ ساَن َلِف نْ ِ به کدام مورد، می توان برای مشخص نمودن مصداق کامل و بارز آيه شريفۀ ﴿ِإنَّ اإلْ

ْبِر﴾ استناد جست؟ واَصْوا ِبالصَّ َحقِّ َو تَ الْ واَصْوا ِب َو تَ

ا َمدیَنُة الِعلِم و َعلیٌّ باُبها" ﴾ - "أنَ ِة َبِريَّ ِئَك ُهْم َخْيُر الْ ـٰ ﴿ُأوَل (1

" َحقُّ َمَع َعِليٍّ َحقِّ َو الْ ِة﴾ - "َعِليٌّ َمَع الْ َبِريَّ ِئَك ُهْم َخْيُر الْ ـٰ ﴿ُأوَل (2

ا َمدیَنُة الِعلِم و َعلیٌّ باُبها" ا﴾ - "أنَ َكَر اَهللا َكِثيًر ِخَر َوَذ َيْوَم اآلْ الْ ﴿ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا َو (3

" َحقُّ َمَع َعِليٍّ َحقِّ َو الْ َكَر اَهللا َكِثيًرا﴾ - "َعِليٌّ َمَع الْ ِخَر َوَذ َيْوَم اآلْ الْ ﴿ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا َو (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

باتوجه به اینکه "فهم عمیق و تخصص در دین، مقدور همگان نیست" کدام آیۀ شریفه، به رفع مشکل ناشی از این موضوع اشاره66

نموده است؟

ٌة...﴾ فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو َال نَ وا َکافَّ وَن ِلَيْنِفُر نُ ِم ؤْ ُم ا َکاَن الْ ﴿َو َم (1

فاً َکِثيرًا﴾ ْرآَن َو َلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَال قُ ُروَن الْ ﴿َأ َفَال َيَتَدبَّ (2

ْرِض...﴾ َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِل ُکْم َو َعِمُلوا الصَّ وا ِمْن نُ ِذيَن آَم ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (3

َواِرِثيَن ﴾ ْجَعَلُهُم الْ ًة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ْرِض َو نَ َ ي األْ وا ِف فُ ِذيَن اْسُتْضِع ى الَّ ُمنَّ َعَل ِريُد َأْن نَ ﴿َو نُ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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این فرمودۀ امام معصوم (ع) که "............ اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد" بیانگر انجام کدام وظیفۀ67

الهی توسط ایشان است و کدام مورد نمونه ای از آن را نشان می دهد؟

والیت معنوی - حل بعضی از مشکالت علمی علما (1

مرجعیت علمی - حل بعضی از مشکالت علمی علما (2

والیت معنوی - حضور در میان مردم و عبور از معابر (3

مرجعیت علمی - حضور در میان مردم و عبور از معابر (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396

باتوجه به آیۀ 59 سورۀ نساء (آیۀ اطاعت) و حدیث جابر، کدام مورد را می  توان به  عنوان پیام این آیه، استنباط نمود؟68

حضرت فاطمه زهرا (س) جزء اهل بیت است و اگرچه عهده  دار امامت نبوده، اما علم و عصمت کامل دارد و پیروی از ایشان (1

سرچشمۀ هدایت و رستگاری است.

همان  طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی  شوند، قرآن و اهل بیت (علیهم  السالم) نیز همواره باهم اند و وجود حضرات (2

معصومین (علیهم  السالم) نیز در کنار قرآن همیشگی است.

گاهی مردم و اشتباه نکردن آن  ها الزم است که رسول خدا ازآنجاکه مصداق اولی  االمر در آیۀ شریفه مشخص نشده، برای آ (3

(ص) مصداق آن را مشخص نمایند و جزئیات آن را بیان کنند.

در صورتی مسلمانان گمراه نمی  شوند که از هر دو میراث پیامبر پیروی کنند و به آن تمسک جویند و برای هدایت و سعادت (4

اخروی نمی  توان فقط از یکی از دو یادگار پیامبر (ص) پیروی کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

با توجه به آیات قرآن کریم، کدام مورد در رابطه با خلقت زن و مرد و شخصّیت آنان، درست است؟69

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

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

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

است.

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

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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پیامبر گرامی اسالم (ص)، راسخان در اعتقاد را، مرتبط با حدیث ............ در خصوص .............. معّرفی فرمود.70

ثقلین - غیبت طوالنی آخرین حّجت خداوند (1

جابر - غیبت طوالنی آخرین حّجت خداوند (2

ثقلین - امامت و والیت مستمّر و پایدار بعد از خود (3

جابر - امامت و والیت مستمّر و پایدار بعد از خود (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

عموم مردم در افکار و عمل خود چگونه عمل می کنند؟71

دنباله رو شخصیت های برجستۀ جامعۀ خود هستند و آن ها را ُاسوه قرار می دهند. (1

به دنبال کماالت و ارزش های الهی هستند و به نسبت همت و استعداد خود، از آن بهره مند می شوند. (2

کسانی را که در جبهۀ دشمنان هستند و پس از مدتی با تزویر در جبهۀ دوستان قرار می گیرند، می پذیرند. (3

با وجود اعتقاد به خالقّیت خداوند، پس از مدتی جاهلیت با لباسی جدید وارد زندگی اجتماعی آن ها می شود. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بیانگر نیاز به72

............ و ............ بودِن آن است.

امامت و رهبری در گسترۀ زمان - انسانی (2 رسالت و نبّوت در استمرار این حرکت - الهی (1

امامت و رهبری در گسترۀ زمان - الهی (4 رسالت و نبّوت در استمرار این حرکت - انسانی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

کدام آیۀ شریفه، به علت فرستادن رسوالنی که بشارت  دهنده و انذارکننده می  باشند، اشاره می  کند؟73

ُکْم﴾ ﴿ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما ُیْحِ� (1

ُهْم َیْحَذُروَن﴾ لَّ ﴿ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَع (2

ُسِل﴾ ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلی اِهللا ُحجَّ ُکوَن ِللنَّ الَّ َی ﴿ِلَئ (3

ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ ﴿َلَیْسَتْخِل (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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قرآن کریم کدام گروه را "خیر البرّیة" نامیده و مصادیق آن مطابق حدیث نبوی چه کسانی هستند؟74

ْرِض﴾ - حضرت علی (ع) و شیعیان او َ ي األْ وا ِف فُ ِذيَن اْسُتْضِع ﴿الَّ (1

ْرِض﴾ - اصحاب و یاران رسول خدا (ص) َ ي األْ وا ِف فُ ِذيَن اْسُتْضِع ﴿الَّ (2

اِلَحاِت﴾ - حضرت على (ع) و شیعیان او وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (3

اِلَحاِت﴾ - اصحاب و یاران رسول خدا (ص) وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

اصل تقیه، یادآور کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر است؟75

مشارکت در نظارت همگانی (2 وحدت و همبستگی اجتماعی (1

استقامت و پایداری در برابر مشکالت (4 گاهی های سیاسی و اجتماعی افزایش آ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

حضرت علی علیه السالم مسلمانان را از روزی بیم می دادند که بنی امیه به ستمگری حکومت می کنند تا جایی که حرامی باقی نماند76

جز آنکه حالل شمرده شود. در آن زمان دو دسته گریان خواهند بود، آن ها چه کسانی هستند؟

دسته ای بر دین خود که آن را از دست  داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند. (1

دسته ای که بین مسلمانان تفرقه ایجاد کردند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند. (2

دسته ای بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای که با جانشینی یزید مخالف بودند. (3

دسته ای که بین مسلمانان تفرقه ایجاد کردند و دسته ای که با جانشینی یزید مخالف بودند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

خانواده یك .............. و الزمۀ ............ است و تفاوت های تكمیلی زن و مرد به معنی ............... یكی بر دیگری ................77

نهاد مشاركتی ـ تكامل انسانی ـ برتری ذاتی ـ نیست (1

نهاد مشاركتی ـ تكامل انسانی ـ توانمندی ـ است. (2

نهاد طبیعی ـ خلقت انسان ـ توانمندی ـ است. (3

نهاد طبیعی ـ خلقت انسان ـ برتری ذاتی ـ نیست . (4

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

ا معاشر االنبياء ُامرنا..." در تب�ن کدام موضوع، می توان بهره جست؟78 از مفهوم حدیث شریف "انّ

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل ختم نبوت (1

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل فرستادن پیامبران متعدد (2

آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی از عمل ختم نبوت (3

آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی از علل فرستادن پیامبران متعدد (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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کدام مورد، به ترتیب خواستۀ نفس لّوامه و نفس اّماره را از انسان نشان می دهد؟79

فقط به تمایالت عالی و برتر توجه شود - غفلت از تمایالت برتر (1

فقط به تمایالت عالی و برتر توجه شود - پاسخ دهی به تمایالت فروتر (2

در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ داده شود - غفلت از تمایالت برتر (3

در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ داده شود - سرگرم شدن به تمایالت فراتر (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

پیامبر گرامی (ص) کدام عامل را باعث سقوط اقوام و ملل پیشین می دانستند و کدام آیۀ شریفه، مبین لزوم80

پیشگیری از این امر است؟

ِمیَزاَن...﴾ ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َو َأ َبیِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ عدم اجرای عدالت برای افراد قوی و صاحب نفوذ - ﴿َل (1

ُروا ِبِه...﴾ ْکفُ اُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن َی اَکُموا ِإَلی الطَّ عدم اجرای عدالت برای افراد قوی و صاحب نفوذ - ﴿ُیِریُدوَن َأْن َیَتَح (2

ِمیَزاَن...﴾ ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َو َأ َبیِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ نفی والیت الهی و پذیرش حاکمیت طاغوت - ﴿َل (3

ُروا ِبِه...﴾ اُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن یْکفُ اَکُموا ِإَلی الطَّ نفی والیت الهی و پذیرش حاکمیت طاغوت - ﴿ُیِریُدوَن َأْن َیَتَح (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آينده نگري پردغدغۀ موالي مّتقيان، علي (علیه الّسالم) ، نسبت به قرآن درخصوص " كم بهايي و رواج آن" به ترتيب آنگاه نمود پيدا81

مي كند كه ........... و ...........

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

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

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

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

کنکور سراسری هنر داخل 1393

در رابطه با حضرت مهدی (عج)، به ترتیب اعتقاد به کدام مسئله در میان شیعیان و اهل سنت مشترک است و کدام مورد از82

اعتقادات خاص شیعه است؟

از نسل حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است - زنده است و در میان مردم زندگی می کند. (1

دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر (ص) است - زنده است و در میان مردم زندگی می کند. (2

از نسل حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است - به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد. (3

دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر (ص) است - به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مطابِق حدیث جابر، پایبندی بر عقیده به امام زمان (عج) مستلزم چیست و پیامبر اکرم (ص) به کدام خصوصیت ایشان اشاره83

نموده است؟

ایمان و اعتقاد راسخ - غیبت طوالنی و پنهان شدن ازنظر مردم (1

تالش و مجاهده در راه دین - غیبت طوالنی و پنهان شدن ازنظر مردم (2

ایمان و اعتقاد راسخ - عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین (3

تالش و مجاهده در راه دین - عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین (4

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

َخاِسِريَن ﴾ احوال چه کسانی را بیان می کند؟84 ةِ ِمَن الْ ِخَر ي اآلْ آیۀ شریفۀ ﴿َو ُهَو ِف

خداوند معامله را حالل کرده بود، اما آن ها ربا را انجام می دادند. (1

اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان که در امر دین اختالف کردند. (2

انسان نمی داند که پس از مرگ چه سرنوشتی در انتظار آن ها است. (3

دینی را جز اسالم اختیار کنند که اعمال ایشان پذیرفته نخواهد شد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم، جویای مسدود بودن همیشگی راه ضاللت شویم، پیام كدام مورد، وافی به این مقصود ما است؟85

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

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

هم من النوِر الی الظلمات ...﴾ خرجونَ ذیَن كفروا اولیاُءهم الّطاغوُت ُی ﴿و الّ (3

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

م) نازل شد و کدام حدیث86 ی اهللا علیه و آله و سلّ کدام آیات به ترتیب در "غدیر خم" و "منزل اّم سلمه" بر پیامبر گرامی اسالم ((صلّ

م) در روزهای آخر عمر خود مکرر می فرمودند؟ ی اهللا علیه و آله و سلّ را پیامبر گرامی ((صلّ

َک ...﴾ - آیۀ تطهیر - حدیث ثقلین ِزَل إَلْيك ِمن َربِّ نْ ْغ ما ُأ لَّ ُسوُل َب ﴿يا َأُيَها الرَّ (1

َک ...﴾ - آیۀ تطهیر - حدیث منزلت ِزَل إَلْيك ِمن َربِّ نْ ْغ ما ُأ ُسوُل َبلِّ ﴿يا َأُيَها الرَّ (2

وا...﴾ - آیۀ اولی االمر - حدیث ثقلین نُ ذِیَن آَم ُکُم اُهللا و َرُسوُلُه و الَّ َما َوِلیُّ نَّ ﴿ِإ (3

وا...﴾ - آیۀ اولی االمر - حدیث منزلت نُ ِذیَن آَم ُکُم اُهللا و َرُسوُلُه و الَّ َما َوِلیُّ نَّ ﴿ِإ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1394
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ْرِض...﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟87 َ ی األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ی الَّ ُمنَّ َعَل ِریُد َأْن نَ از آیۀ شریفۀ ﴿َو نُ

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

ایشان اقتدا کنند.

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

مستضعفان تالش کرده اند.

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

اذن خداوند ظهور خواهد کرد.

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

برای تاریخ انسان تصور می کنند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

وجوب پیروی از کالم و رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) از کدام آیۀ شریفه قابل دریافت است؟88

ِة﴾ َبِریَّ اِلَحاِت ُأولِئَک ُهْم َخْیُر الْ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ذیَن آَم ﴿ِانَّ الَّ (1

َکاِفِریَن﴾ ْوا َفِإنَّ اَهللا الَ ُیِحبُّ الْ لَّ َو ُسوَل َفِإْن تَ ﴿ُقْل َأِطیُعوا اَهللا َو الرَّ (2

ْمِر ِمنُكْم﴾ َ ی األْ ُسوَل َوُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ ﴿یا َأیَه (3

ْطِهیًرا﴾ َرُكْم تَ یَطهِّ َبیِت َو ْجَس َأْهَل الْ َما یِریُد اُهللا ِلیْذِهَب َعنُكُم الرِّ نَّ ﴿ِإ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1397

کدام مورد به تنهایی توسط چراغ هدایت درونی انسان، قابل دریافت است؟89

راه های درست تقرب به خداوند و رسیدن به هدف نهایی خلقت (1

لزوم ارسال پیامبران و شیوه های دقیق عبادت و بندگی خداوند (2

جهان مبدأ و آفریدگاری دارد و آینده ای روشن در انتظار آن است. (3

نحوۀ زندگی انسان پس از مرگ و اینکه مرگ پایان زندگی نیست. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1394

شرط اینکه بنده  ای محبوب خداوند متعال باشد چیست و کمال مراعات آن در کدام آیۀ شریفه، آمده است؟90

وٌر َرِحیٌم﴾ ُکْم َو اُهللا َغفُ وَب نُ ُکْم ُذ ِفْرَل غْ ِبُعوِني﴾ - ﴿َی اتَّ ﴿َف (1

وٌر َرِحیٌم﴾ ُکْم َو اُهللا َغفُ وَب نُ ُکْم ُذ ِفْرَل غْ ُکُم اهللا﴾ - ﴿َی ﴿ُیْحِبْب (2

ُکْم﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل ِبُعوِني﴾ - ﴿َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ اتَّ ﴿َف (3

ُکْم﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل ُکُم اهللا﴾ - ﴿َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ ﴿ُیْحِبْب (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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اگر گفته شود: "دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی انسان، نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است" این عبارت،91

بدان معنی است كه ............

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

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

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

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

کنکور سراسری زبان داخل 1391

ذین یقیمون الّصالة و یؤتون الّزکاة و هم راکعون﴾ به ............ پی92 ذین آمنوا الّ کم اهللا و رسوله و الّ ما ولّی از دقت در پیام آیۀ شریفۀ ﴿انّ

می بریم.

استمرار حاکمّیت اسالم در گسترۀ تاریخ تا برپایی قیامت (1

منحصر کردن والیت خدا و رسول و اوصیای بر حّق او (2

عوامل کمال بخش به انسان که برپایی نماز و پرداخت زکات است. (3

نیاز فطری انسان به والیت و سرپرستی خدا و رسول و اوصیای بر حّق او (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از حدیث شریف ثقلین ﴿انی تارك فیكم الثقلین...﴾ كدام پیام دریافت نمی گردد؟93

چون قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در كنار آن همیشگی خواهد بود. (1

خداوند اراده كرده كه همۀ پلیدی و ناپاكی را از شما اهل بیت دور گرداند. (2

پیروی و تبعیت از یكی از این دو ممكن نیست چون سعادت مسلمانان درگرو پیروی از هر دو است. (3

وقتی مسلمانان گمراه می شوند كه از این دو پیروی نكنند و راهی مستقل از قرآن و عترت پیش گیرند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1390

آیۀ شریفۀ "رنج شما برای او سخت و دشوار است." به کدام ُبعد از رهبری پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد و سران قریش از روی94

دشمنی به ایشان چه می  گفتند؟

محبت و مدارا با مردم - همنشین بردگان (2 محبت و مدارا با مردم - ساحر و جادوگر (1

سخت  کوشی در هدایت مردم - ساحر و جادوگر (4 سخت  کوشی در هدایت مردم - همنشین بردگان (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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آنجا که بگو�م: "عالیق و محّبت های آغازین در امر ازدواج، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند"، پیام جملۀ95

............ را ترسیم کرده ایم که راه مأمون ماندن از پیامدهای ناخشنودکنندۀ آن، ............ است.

"ما احّب اهللا من عصاه" - مشورت با پدر و مادر (2 "حّب الّشیء یعمی و یصّم" - مشورت با پدر و مادر (1

"ما احّب اهللا من عصاه" - استمداد از عقالنیت (4 "حّب الّشیء یعمی و یصّم" - استمداد از عقالنّیت (3

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي، زمينه ساز ............ است و صيانت قرآن از تندباد ديرينۀ تحريف، معلول96

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

ختم نبّوت ـ عنايت الهي ـ جاودانگي (1

رشد عقلي ـ عنايت الهي ـ جاودانگي (2

م) ـ الهي بودن ی اهللا علیه و آله و سلّ ت ـ اهتمام پيامبر(صلّ ختم نبّو (3

م) ـ الهي بودن ی اهللا علیه و آله و سلّ رشد عقلي ـ اهتمام پيامبر(صلّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393

هریک از عبارت  هایی که در پی می  آید، درصدد تشریح و توضیح کدام موضوع می  باشند؟97

- برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار

- عادالنه بودن نظام هستی

- سفارش کردن به حق

سرمایۀ ویژۀ انسان - سرمایۀ ویژۀ انسان - ویژگی کسانی که دچار خسران نمی  شوند. (1

سرمایۀ ویژۀ انسان - ویژگی  های فطری مشترک - ارزانی داشتن برنامۀ کلی خداوند به انسان (2

ویژگی  های فطری مشترک - ویژگی  های فطری مشترک - ارزانی داشتن برنامۀ کلی خداوند به انسان (3

ویژگی  های فطری مشترک - ارزانی داشتن برنامۀ کلی خداوند به انسان - ویژگی کسانی که دچار خسران نمی  شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم﴾ مفهوم می گردد که ...98

تصمیم درونی مردم، علت تغ�ر تصمیم الهی می باشد. (1

سّنت الهی این گونه است که تحّول از درون شروع می شود. (2

تغ�ر و تحّول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سّنت های خاص خود را دارد که باید بدان ها توجه کرد. (3

در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی و ظلم است، تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت راهگشا می باشد. (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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ی اهللا علیه و آله و99 ة﴾ هم زمان با ............، بر پیامبر خدا (صلّ ذین آمنوا و عملوا الّصالحات اولئک هم خیُر البرّی نزول آیۀ شریفۀ: ﴿اّن الّ

م) بود. سلّ

معّرفی وفادارترین فرد در عمل به پیمان با خدا و راسخ ترین انسان در انجام فرمان خداوند و صادق ترین کس در داوری بین (1

مردم

مشّخص کردن جایگاه انسان، در برخورداری از اختیار که انتخاب "خیر" و "شّر" به عهدۀ او نهاده شده است. (2

نشان دادن جایگاه ایمان و عمل صالح و جدا نبودن این  دو از یکدیگر که امر نخست، متبوع امر دّوم است. (3

اثبات نیاز انسان، به رهبر برگزیده از سوی خدا، به منظور اتمام حّجت بر مردم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

اگر از ما بپرسند: "چرا كلمۀ "مولي" در حديث غدير به معناي سرپرست است، نه دوست؟" مي گو�م: به اين دليل كه ............100

اين كلمه، فقط براي همين معني وضع شده است و عنوان حقيقت به خود گرفته است. (1

امامت و واليت، استمرار راه نبّوت است و قبول آن دو، ايجاب مي كند دريافت چنين معنايي را. (2

م) در كاربرد اين كلمه، جملۀ: "من َاولي بالمؤمنين من انفسهم" بوده ی اهللا علیه و آله و سلّ مستمسک پيامبر گرامي اسالم (صلّ (3

است.

ما ولّيكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا ... ﴾ ه دادن حاضران به آيۀ: ﴿انّ م) با توّج ی اهللا علیه و آله و سلّ پيامبر گرامي اسالم (صلّ (4

فرمود "من كنت مواله ..."

کنکور سراسری هنر داخل 1393

از دقت در کدام آیات "جانشینی ناتوان شدگان" و "حکومت صالحان" در پایان تاریخ مفهوم می گردد؟101

َضی َلُهْم﴾ تَ ِذی اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ َواِرِثیَن﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ْجَعَلُهُم الْ ًة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َو نَ (1

َضی َلُهْم﴾ تَ ِذی اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ اِلُحوَن﴾ - ﴿َلُیَمکِّ ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدی الصَّ َ ﴿َأنَّ األْ (2

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ی األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلُحوَن﴾ - ﴿َلَیْسَتْخِل ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدی الصَّ َ ﴿َأنَّ األْ (3

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ی األْ ُهْم ِف نَّ فَ َواِرِثیَن﴾ - ﴿َلَیْسَتْخِل ْجَعَلُهُم الْ ًة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َو نَ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

مهم ترین عامل پایداری و تعادل خانواده، پس از ازدواج، کدام است؟102

شناخت تفاوت های زیستی و روان شناختی در زندگی مشترک (1

رسیدن به هدف مشترک باتوجه به ویژگی های فطری یکسان (2

آشنایی با نقش خود در خانواده به عنوان زن یا شوهر، مادر یا پدر (3

درک درست زوجّیت و مکّمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک (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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زنده بودن امام زمان (عج)، مشّخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ايشان در جامعه دارای فوايدی است به جز ............103

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

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

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

نمی خورند.

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

مؤمنان اطالع دارند.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

پیامبر اکرم (ص) برای حفظ دین، چه توصیه ای به افراد فرموده اند؟104

ازدواج و پروا از خداوند (2 عبادت کردن در حال تأهل (1

توجه به کور شدن ناشی از عالقه (4 اخالق نیکو و زیادی عفاف (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

در کالم رسول خدا (ص) دفاع از مظلومان در سراسر جهان چگونه تب�ن شده است و وظیفۀ خاص ما نسبت به مسلمین چیست؟105

علت دین داری - تالش برای آبادانی و پیشرفت جهان اسالم در حد توان (1

الزمۀ مسلمانی - تالش برای آبادانی و پیشرفت جهان اسالم در حد توان (2

علت دین داری - جلوگیری از بدبینی نسبت به تشیع و رعایت حجاب و عفاف (3

الزمۀ مسلمانی - جلوگیری از بدبینی نسبت به تشیع و رعایت حجاب و عفاف (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) از سوی خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟106

ْقَرِبیَن﴾ - پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به  عنوان جانشین َ َک األْ تَ ِذْر َعِشیَر نْ ﴿َو َأ (1

خودش معرفی نمود.

ُسوَل﴾ - پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به  عنوان جانشین ﴿أِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ (2

خودش معرفی نمود.

ْقَرِبیَن﴾ - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن  ها ابالغ کن که از خداوند و َ َک األْ تَ ِذْر َعِشیَر نْ ﴿َو َأ (3

رسولش اطاعت کنند.

ُسوَل﴾ - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن  ها ابالغ کن که از خداوند و ﴿أِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ (4

رسولش اطاعت کنند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کسانی که در زندگی خود با باطل مبارزه نکرده اند در روز ظهور به علت عدم آمادگی، مانند قوم کدام پیامبر خواهند بود و به107

حضرت مهدی (علیه الّسالم) چه خواهند گفت؟

حضرت نوح (علیه الّسالم) - تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم. (1

حضرت موسی (علیه الّسالم) - تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم. (2

حضرت نوح (علیه الّسالم) - از عهد و پیمان و بیعتی که بر عهده گرفته ایم روی نمی گردانیم. (3

حضرت موسی (علیه الّسالم) - از عهد و پیمان و بیعتی که بر عهده گرفته ایم روی نمی گردانیم. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

باتوجه به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع)، الزمۀ پیروی از قرآن چیست؟108

شناختن کسانی که قرآن را فراموش کرده اند. (1

وفای به عهد خویش با قرآن کریم و اهل بیت (ع) (2

شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم (3

داخل شدن در گروه افرادی که با دین مخالفت نمی کنند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1395

معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص) برای اولین بار، هم زمان با نزول کدام آیۀ قرآن بود؟109

آنچه بر تو از خدا نازل شده را ابالغ نما. (2 ای پیامبر عشیره خود را انذار کن. (1

خدا اراده کرده شما را از ناپاکی دور کند. (4 از خدا و پیامبر و اولی االمر اطاعت کنید. (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

از حدیِث شریِف "بنی االسالم علی خمس علی الّصالة و الزکاة و الّصوم و الحج و الوالیة..." کدام مفهوم دریافت می گردد؟110

اجرای قوانین و احکام دین در سایۀ والیت الهی دارای اهمیت است. (1

اسالم یک دین کامل و دربردارندۀ همۀ ابعاد فردی و اجتماعی انسان است. (2

برای رسیدن به جامعۀ عادالنه، رعایت احکامی مانند نماز، زکات، حج و والیت ضروری است. (3

به اجرای احکام دین ازجمله نماز، زکات، روزه، حج و والیت اهمیت زیادی داده شده است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

نجوای انسان مشتاق و منتظر امام زمان (عج) با خود چگونه است؟111

قطعۀ گمشده  ای از پر پرواز کم است                 یازده بار شمردیم و یکی باز کم است (1

نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر              نهادم آینه  ها در مقابل رخ دوست (2

ما که باشیم تو ما را جاِن جان              تا که ما باشیم با تو در میان (3

او منتظر است تا که ما برگردیم                        ما�م که در غیبت کبری ماندیم (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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والیت به معنی سرپرستی و رهبری در جامعه، از چه زمانی در برنامه رسالت پیامبر (ص) آغاز شد و چگونه مردم از آن بهره مند112

شدند؟

بعد از هجرت - انجام اعمال در سایۀ والیت الهی (1

بعد از دعوت علنی - انجام اعمال در سایۀ والیت الهی (2

بعد از هجرت - مراجعه به مرجع برای فهم آیات خداوند (3

بعد از دعوت علنی - مراجعه به مرجع برای فهم آیات خداوند (4

کنکور سراسری هنر داخل 1395

علت و معلول رسیدن انسان ها به عزت نفس به ترتیب چیست؟113

بندگی خالصانه برای خدا - سرکوب تمایالت دانی (1

بندگی خالصانه برای خدا - حفظ پیمان با خدا و رسولش (2

توانایی کنترل بر هوس ها و تمایالت - سرکوب تمایالت دانی (3

توانایی کنترل بر هوس ها و تمایالت - حفظ پیمان با خدا و رسولش (4

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398

مقصود امام رضا (علیه الّسالم) از بیان حدیث شریف "سلسلة الّذهب" با شیوۀ خاص در نیشابور چه بود و با کدام حدیث رسول114

م) هم مفهوم است؟ ی اهللا علیه و آله و سلّ گرامی اسالم (صلّ

ی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام معصوم (علیه الّسالم) که همان والیت خداوند است، میّسر می باشد - ثقلین تجلّ (1

ی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام معصوم (علیه الّسالم) که همان والیت خداوند ست، میّسر می باشد - منزلت تجلّ (2

م) است و آن را به امام (علیه الّسالم) بعد از خود سپرد تا در جامعه ی اهللا علیه و آله و سلّ این آموزش ها از پیامبر (صلّ (3

گسترش یابد - ثقلین

م) است و آن را به امام (علیه الّسالم) بعد از خود سپرد تا در جامعه گسترش ی اهللا علیه و آله و سلّ این آموزش ها از پیامبر (صلّ (4

یابد - منزلت

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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"گرد فقر واقعی، آنگاه بر چهرۀ انسان، فرو می بارد كه .............. كه پیام آیۀ شریفۀ ............." حاكی از این حقیقت است.115

ه﴾ یئات جزاء سیئة بمثلها و ترهقهم ذلّ ذین كسبوا الّس مرتكب گناه شود ـ ﴿و الّ (1

ة﴾ یئات جزاء سیئة بمثلها و ترهقهم ذلّ ذین كسبوا الّس جایگاه خود را نشناسد ـ ﴿و الّ (2

﴾ ما نملی لهم لیزدادوا اثماً ما نملی لهم خیٌر ألنفسهم انّ ذین كفروا انّ مرتكب گناه شود ـ ﴿و الیحسبّن الّ (3

﴾ ما نملی لهم لیزدادوا اثماً ما نملی لهم خیٌر ألنفسهم انّ ذین كفروا انّ جایگاه خود را نشناسد ـ ﴿و الیحسبّن الّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1392

"نیاز به وجود مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان" و "ورود جاهلیت در لباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان" و "رواج116

ی اهللا علیه و یافتن بافته های ذهنی کعب األحبارها" به ترتیب بازتاب کدام رخداد در جامعۀ اسالمی پس از رحلت رسول خدا (صلّ

م) است؟ آله و سلّ

تحریف در اندیشه های اسالمی ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی ـ پیدایش مسائل جدید با (1

گسترش دنیای اسالم

پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسالم ـ تحریف در اندیشه های اسالمی ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت (2

قیصری و کسرایی

تحریف در اندیشه های اسالمی ـ پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسالم ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت (3

قیصری و کسرایی

پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسالم ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی ـ تحریف در (4

اندیشه های اسالمی

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

"جاودانگی قرآن، حكم به جاودانگی نگهبانان الهی در كنار آن می نماید، تا "الزم و ملزوم بودِن وحی و حافظان واقعی آن از دستبرد117

راهزنان اندیشه، به اثبات برسد" این حقیقت از دّقت در پیاِم ............ مفهوم می گردد.

﴿یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی األمر منكم﴾ (1

هما لن یفترقا ...﴾ وا ابدًا و انّ كتم بهما لن تضلّ ی تارك فیكم الثقلین كتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمّس ﴿انّ (2

غَت رسالته و اهللا یعصمک من الناس...﴾ ك و ان لم تفعل فما بلّ غ ما ُانزل الیك من رّب ﴿یا ایها الرسول بلّ (3

﴿ایها الناس من اولی الّناِس بالمؤمنین من انفسهم، من كنت مواله فهذا علی مواله اللهم واِل من وااله﴾ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1391
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اگر از ما بپرسند: "از نظر قرآن کریم، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟" پاسخ خود را با مفهوم آیۀ شریفۀ118

............ مؤّکد می کنیم.

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

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

د االّ رسول قد خلت من قبله الّرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾ ﴿و ما محّم (3

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

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ثمرۀ حضور سازنده و فعال امامان معصوم (ع) و اظهارنظر آنان دربارۀ مسائل جدید چه بود؟119

به وجود آمدن چهره های برجسته در میان شاگردان امامان و نفوذ آنان در دستگاه خالفت (1

حل مسائل و مشکالت پیش روی حاکمان و امداد و یاری رساندن در شیوه های قانون گذاری (2

گاهی ها به همۀ مردم و بی نیازشدن جامعۀ اسالمی از حضور دائمی امام (ع) انتقال علوم و آ (3

فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار (ع) در کنار سیرۀ پیامبر (ص) و قرآن کریم (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

این سخن خداوند که به انسان فرموده است: "ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم" به کدام موارد120

اشاره دارد؟

راه های تقویت عّزت - توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی آستان او (1

راه های تقویت عّزت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خویش به بهای اندک (2

ایستادگی در برابر تمایالت - توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی آستان او (3

ایستادگی در برابر تمایالت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خویش به بهای اندک (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

اگر بگو�م "حضرت علی (علیه الّسالم)، پس از رسول خدا (صلی اهللا علیه و اله و سلم) از همه داناتر است" پیام کدام سخن پیامبر را121

تفهیم جان خود کرده ایم؟

"أنا و علی ابوا هذا األّمة" (2 "علیٌّ مع القرآن و القرآن مع علی" (1

"أنا مدینة العلم و علی بابها" (4 "علیُّ مع الحق و الحق مع علی" (3

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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از احادیث "بني االسالم علي خمس..." و "کلمة ال اله اال اهللا حصني فمن دخل حصني..." به  ترتیب به کدام موضوعات پی122

می بریم؟

ی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است. جایگاه ویژۀ والیت - تجلّ (1

ی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است. اجرای تمام احکام دین - تجلّ (2

جایگاه ویژۀ والیت - توحید تنها یک لفظ و شعار نیست؛ بلکه باید در همۀ ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد. (3

اجرای تمام احکام دین - توحید تنها یک لفظ و شعار نیست؛ بلکه باید در همۀ ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1396

خداوند راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها چگونه تمام و کامل گردانید و کدام آیۀ شریفه، حاکی از التزام به آن است؟123

 

غ ما انزل الیک من رّبک...﴾ سول بلّ نعمت هدایت با وجود ائمۀ اطهار (ع) - ﴿یا اّیها الّر (1

غ ما انزل الیک من رّبک...﴾ سول بلّ نعمت رسالت با وجود پیامبر اکرم (ص) - ﴿یا اّیها الّر (2

ذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم...﴾ نعمت هدایت با وجود ائمۀ اطهار (ع) - ﴿یا أیها الّ (3

ذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم...﴾ نعمت رسالت با وجود پیامبر اکرم (ص) - ﴿یا أیها الّ (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

باتوجه به روایت شریف "ما احّب اهللا من عصاه" نتیجه عدم صداقت در دوستی با خدا چه خواهد بود؟124

ٌة﴾ لَّ ُهْم ِذ قُ ْرَه ﴿تَ (2 ﴾ ِخُذ ِمْن ُدوِن اِهللا ﴿یتَّ (1

یُکْم﴾ َمْت َأیِد ﴿ٰذِلَک ِبَما َقدَّ (4 ارًا﴾ ُطوِنِهْم نَ ُکُلوَن ِفی ُب ﴿یْأ (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

ِسِهْم﴾ کدام مفهوم به  دست می آید؟125 فُ نْ ُروا َما ِبَأ يِّ غَ ى ُي ْوٍم َحتَّ قَ ُر َما ِب يِّ غَ ُي باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ اَهللا الَ

ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است. (1

حضور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است. (2

حضور امام عصر (عج)، نیازمند تغ�ر سنت های بشری در جامعه است. (3

ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تغ�ر سنت های بشری در جامعه است. (4

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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کدام آیات شریفه، برای پرسش هایی که در پی می آیند، پاسخ مناسبی می باشند؟126

- اگر معجزه جاوید توسط یکی از دانشمندان جامعه آورده می شد. ممکن بود چه شبهه ای ایجاد شود؟

- قرآن کریم از چه جهتی معجزه است؟

ةٍ ِمْثِلِه﴾ وا ِبُسوَر تُ الفاً َكِثيرًا ...﴾ - ﴿... ُقْل َفْأ ﴿َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِت (1

ةٍ ِمْثِلِه﴾ وا ِبُسوَر تُ ُه ِبَيِميِنَك...﴾ - ﴿... ُقْل َفْأ ُخطُّ ْتُلوا ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكتاٍب َو ال تَ ﴿َو ما ُكْنَت تَ (2

ٌة﴾ اِس َعَلى اِهللا ُحجَّ ُکوَن ِللنَّ الفاً َكِثيرًا...﴾ - ﴿... ِلَئالَّ َی ﴿َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِت (3

ٌة﴾ اِس َعَلى اِهللا ُحجَّ ُکوَن ِللنَّ ُه ِبَيِميِنَك...﴾ - ﴿... ِلَئالَّ َی ُخطُّ ْتُلوا ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكتاٍب َو ال تَ ﴿َو ما ُكْنَت تَ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

آنجا که تعلیمات پیامبر متقّدم، در برابر تندباد ویرانگر تحریف قرار گیرد، ............127

وجوب مقابله با آن رویداد بر دوش آمران به معروف و ناهیان از منکر است. (1

پیامبری به مشّیت خداوند برانگیخته می شود که مصّدق دعوت پیشین و هادی مردم باشد. (2

وظیفۀ عالمان آن دین است که وحی الهی را از آسیب آن تند باد مخّرب عقاید، حفظ کنند. (3

فان، اعالم کرده است. خدای متعال، موضع گیری سرسختانه مقابل آن رویداد ویرانگر را وظیفۀ تمام مکلّ (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

جمع شدن وجود مقّدس فاطمۀ زهرا (سالم  اهللا  علیها) و علی مرتضی و امام مجتبی و امام حسین (علیهم  السالم) در کنار پیامبر128

م)، جملۀ دعائی ............ پیامبر و نزول آیۀ  ............ را به دنبال داشت. ی اهللا علیه و آله و سلّ گرامی اسالم (صلّ

خدایا اینان اهل بیت من اند. آنان را از هر پلیدی حفظ کن ـ والیت (1

خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی حفظ کن ـ تطهیر (2

خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند ـ تطهیر (3

خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند ـ والیت (4

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 
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به بیان هدایت بخش پیامبر گرامی اسالم (ص)، پذیرش والیت و محّبت امام عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)، موجِب ..........129

می شود.

مالقات رحمت واسعۀ خداوند، در حال برخورداری از ایمان کامل مورد رضایت (1

سرسپاری و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی، آرمان گرایی و حقیقت جویی (2

"نه" گفتن به حکومت های طاغوتی و تالش برای گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان (3

ایمنی از تردید نسبت به آینده و آمادگی توأم با یقین برای فردای روشِن خالی از ظلم و استکبار (4

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394

کنکور سراسری هنر داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397

انسانی یازدهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

ْرِض...﴾ وعدۀ خداوند، نسبت به130 َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِل وا ِمنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ـُه الَّ با توّجه به پیام آیۀ شریفۀ ﴿َوَعَد اللَّ

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

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

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

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

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

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

هوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا131 با توجه به آیۀ شریفۀ: ﴿و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقّ

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

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم داده و راجع به قرآن می فرمود:132

"کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد ............ و کاالیی رایج تر از آن نیست آنگاه که ............"

به درستی خوانده شود - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. (1

به دلخواه افراد تفسیر شود - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. (2

به درستی خوانده شود - آن را راهنمای خود بدانند اما در عمل پایبند آن نباشند. (3

به دلخواه افراد تفسیر شود - آن را راهنمای خود بدانند اما در عمل پایبند آن نباشند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ پرفرازونشیب، درگرو گذشتۀ ............ و آیندۀ ............ است که نمود آن به ترتیب، ............ و133

........... می باشد.

سرخ - سبز - انتظار برای سرنگونی ظالمان - عدالت خواهی (1

سبز - سرخ - انتظار برای سرنگونی ظالمان - عدالت خواهی (2

سرخ - سبز - آمادگی برای شهادت - انتظار برای سرنگونی ظالمان (3

سبز - سرخ - آمادگی برای شهادت - انتظار برای سرنگونی ظالمان (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

ابیات زیر بیانگر کدام نیاز برتر انسان می باشد و با پیام کدام آیۀ شریفه، مرتبط است؟134

"مرد خردمند هنرپیشه را               عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن                با دگری تجربه بردن به کار"

ُسِل...﴾ ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلی اِهللا ُحجَّ ُکوَن ِللنَّ ِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلَئالَّ َی کشف راه درست زندگی - ﴿ُرُسًال ُمَبشِّ (1

ُسِل...﴾ ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعَلی اِهللا ُحجَّ ُکوَن ِللنَّ ِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلَئالَّ َی درک از آینده خویش - ﴿ُرُسًال ُمَبشِّ (2

اِلَحاِت...﴾ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ي ُخْسٍر ِإالَّ الَّ َساَن َلِف نْ ِ کشف راه درست زندگی - ﴿ِإنَّ اإلْ (3

اِلَحاِت...﴾ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ي ُخْسٍر ِإالَّ الَّ َساَن َلِف نْ ِ درک از آینده خویش - ﴿ِإنَّ اإلْ (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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از دّقت در اين سخن امام رضا (علیه الّسالم) در جمع نيشابوريان كه فرمود: " كلمُة ال الَه االّ اهللا ِحصني فمن دخل حصني َاِمن من135

َعذابي" به اهمّيت ............ است، كه مرتبط با ............ می باشد، پي مي بريم.

ي توحيد در زندگي اجتماعي با واليت امام كه همان واليت خداوند ـ مجاهده در راستاي واليت ظاهري تجلّ (1

ي توحيد در زندگي اجتماعي با واليت امام كه همان واليت خداوند ـ اقدامات مربوط به مرجعّيت ديني تجلّ (2

توّجه و دّقت نظر به اصل بنيادين اعتقادي مسلمين كه توحيد ـ مجاهده در راستاي واليت ظاهري (3

توّجه و دّقت نظر به اصل بنيادين اعتقادي مسلمين كه توحيد ـ اقدامات مربوط به مرجعّيت ديني (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393

ت تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی در دوران بنی امّیه و بنی عّباس چه بود؟136 علّ

ارتباط کشورهای مختلف با کشور اسالمی و آمیخته شدن فرهنگ های حاکم بر جامعه (1

افزایش قدرت و ثروت حکومت اسالمی و لزوم تطبیق ساختار حکومتی با نیازهای زمانه (2

انزوای شخصیت های مورداحترام و اعتماد رسول خدا و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت (3

4) انحراف یاران جهادگر پیامبر اسالم و بی توجهی همۀ اصحاب نسبت به تعالیم سیاسی و اجتماعی ایشان

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

جملۀ: "من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم" مقّدمۀ طرح ............ بود تا پیام ............ محقق شود.137

غ ما انزل الیک من رّبک﴾ سول بلّ ی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی" - ﴿یا اّیها الّر "انّ (1

غ ما انزل الیک من رّبک﴾ سول بلّ "من کنت مواله فهذا علّی مواله" - ﴿یا اّیها الّر (2

"من کنت مواله فهذا علّی مواله" - ﴿یا ایها الذین آمنو اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم﴾ (3

ی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی" - ﴿یا ایها الذین آمنو اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم﴾ "انّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

اِس ِإنَّ اَهللا َال138 َت ِرَساَلَتُه َو اُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّ غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َك َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ کدام بخش از آیۀ شریفۀ ﴿َيا َأيُّ

َكاِفِريَن﴾ وجود مخاطرات در مسیر تبلیغ دین را اعالم می کند؟ ْوَم الْ قَ ي الْ َيْهِد

اِس﴾ ﴿َو اُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّ (2 َت ِرَساَلَتُه﴾ غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ ﴿ِإْن َلْم تَ (1

َک﴾ َل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ﴿َبلِّ (4 َكاِفِريَن﴾ ْوَم الْ قَ ي الْ ﴿ِإنَّ اَهللا َال َيْهِد (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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چه كسی شایستگی رهبری جامعۀ اسالمی را دارد؟139

گاهی و شناخت او را قبول داشته باشند . كسی كه عالوه برداشتن شرایط رهبری، مردم با آ (1

فقیهی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود و رهبری را به دست می گیرد. (2

كسی كه فقیه عادل باتقوا، زمان شناس، باتدبیر، باکفایت و شجاع باشد و قدرت روحی داشته باشد . (3

فقیهی كه نگهدارندۀ نفس خود، نگهبان دین خود، مخالفت کننده با هوی و هوس خود و فرمان بردار خداوند باشد . (4

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398

عبارت های زیر به ترتیب، به کدام اهداف انبیاء که در حکومت امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تحقق می یابند، اشاره دارد؟140

- در جامعه مهدوی نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود.

- تقدیم فرزندان صالح به جامعه

- خیرخواهی انسان ها نسبت به دیگران

آبادانی - شکوفایی عقل و علم - امنیت کامل (1

آبادانی - شکوفایی عقل و علم - عدالت گستری (2

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

عدالت گستری - فراهم شدن زمینه رشد و کمال - فراهم شدن زمینه رشد و کمال (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

اميرالمؤمنين علی علیه السالم درباره چه کسانی و به کدام علت فرمود: "آنان در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او141

را می برند"؟

شامیان - پیش بینی سرنوشت و آینده نابسامان جامعه اسالمی (1

کوفیان - پیش بینی سرنوشت و آینده نابسامان جامعه اسالمی (2

شامیان - هشدار نسبت به ضعف مسلمانان در مبارزه با حکومت بنی امیه (3

کوفیان - هشدار نسبت به ضعف مسلمانان در مبارزه با حکومت بنی امیه (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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کدام پیشنهاد از سوی مبدأ وحی، آسان  ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم است و کدام آیۀ شریفه، بر این142

کید می  ورزد؟ موضوع تأ

وُلوَن اْفَتَراُه... ﴾ قُ کتابی همانند قرآن آورده شود - ﴿َأْم َی (1

﴾ ... ِجنُّ ُس َو الْ نْ ِ کتابی همانند قرآن آورده شود - ﴿ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلْ (2

وُلوَن اْفَتَراُه... ﴾ قُ آوردن سوره  ای مشابه یکی از سوره  های قرآن - ﴿َأْم َی (3

﴾ ... ِجنُّ ُس َو الْ نْ ِ آوردن سوره  ای مشابه یکی از سوره  های قرآن - ﴿ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلْ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

بهره مندی انسان از هدایت معنوی كه ............ والیت معنوی است، به درجۀ ............ ، ............ و ............ بستگی دارد.143

علت - معرفت - تقوا - اخالص (2 نتیجۀ - معرفت - تقوا - اخالص (1

نتیجۀ - ایمان - اخالص - عمل (4 علت - ایمان - اخالص - عمل (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

پاسخ به سؤال های اساسی انسان چگونه مقدور است و باتوجه به سخن حکیمانه امام کاظم (ع) چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت144

باالتر است؟

در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی - ایمانش بیشتر باشد. (1

در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی - عقلش کامل تر باشد. (2

گاهی کامل از سرمایه های الهی - ایمانش بیشتر باشد. با معرفت و آ (3

گاهی کامل از سرمایه های الهی - عقلش کامل تر باشد. با معرفت و آ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

م)، شخصّیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر145 ی اهللا علیه و آله و سلّ پس از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم (صلّ

م) منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت یافتند، این پیامد ............ است. ی اهللا علیه و آله و سلّ (صلّ

معلول ظهور شخصّیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد (1

ت ظهور شخصّیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد علّ (2

معلول تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی (3

ت تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی علّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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پیام کدام آیۀ شریفه، بیانگر تداوم مرجعیت دینی در دورۀ غیبت کبری است؟146

ُة... ﴾ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ْرِض َو نَ َ ي األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ی الَّ ُمنَّ َعَل ِریُد َأْن نَ ﴿َو نُ (1

ُکْم... ﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ َه ﴿َیا َأیُّ (2

ٌة...﴾ فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو الَ نَ وا َکافَّ وَن ِلَیْنِفُر نُ ُمؤِم ا َکاَن الْ ﴿َو َم (3

ْرِض... ﴾ َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلَحاِت َلَیْسَتْخِل ُکْم َو َعِمُلوا الصَّ وا ِمْن نُ ِذیَن آَم ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

م) در مورد147 م بعثت چه فرمانی از جانب خداوند برای پیامبر آمد و در آن جلسه پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلّ در سال سّو

امیر المؤمنین (علیه الّسالم) چه فرمودند؟

انذار کن - "همانا این "حضرت علی (علیه الّسالم)" برادر من، وّصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود." (1

بشارت بده - "همانا این "حضرت علی (علیه الّسالم)" برادر من، وّصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود." (2

انذار کن - "تو "حضرت علی (علیه الّسالم)" برای من به منزلۀ هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست." (3

بشارت بده - "تو "حضرت علی (علیه الّسالم)" برای من به منزلۀ هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری (4

نیست."

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

کدام سخن از پیشوایان دین، مفهوم خطاب خداوند متعال را که فرمود: "ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای148

کید قرار می دهد؟ خودم" مورد تأ

امام صادق (ع): مايۀ زينت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب  ما (1

امام علی (ع): بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاده آفریده است. (2

پیامبر اکرم (ص): خدایا، اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن. (3

امام على (ع): همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مصداق این عبارت، كه قوم موسای كلیم (علیه الّسالم) به پیامبر خود گفتند: "تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم"،149

افرادی  هستند كه ............

صمیمانه، قبول درونی خود را در برابر دعوت پیامبرشان، نمود عملی نداده اند. (1

زخارف و زینت های دنیایی، چشم دل ایشان را از دیدن حقایق كور كرده است. (2

تسلیم در برابر حّق و درگیری با باطل را به حکم تبعّیت از نفس هواپرست، كنار گذارده اند. (3

در زندگی خود، با باطل مبارزه نكرده اند و با مستكبران مقابله ننموده اند و زمان ظهور را درك كرده اند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393
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"ورود سلیقه های شخصی در احکام دینی"، "به انزوا کشیده شدن شخصیت های اسالمی" و "ورود جاهلّیت با لباسی جدید در150

م) ی اهللا علیه و اله و سلّ زندگی اجتماعی مسلمانان"، به ترتیب بازتاب کدام یک از مشکالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا (صلّ

بود؟

م) - تبدیل حکومت عدل ی اهللا علیه و آله و سلّ ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (صلّ (1

نبوی به ضّد خود

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

م) علیه و آله و سلّ

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

خداوند چه کسانی را "جانشین در زمین قرار داد" و عالوه براینکه "برای آنان امرشان را پسندیده و مستقر ساخت" چه نعمتی را بر151

آنان ارزانی داشت؟

َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم﴾ ْرِض﴾ - ﴿َلُیَمکِّ َ ي األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ﴿الَّ (1

َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم﴾ اِلَحاِت﴾ - ﴿َلُیَمکِّ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ﴿الَّ (2

﴾ ئاً ْشِرُکوَن ِبي َشْی ِني َال ُی ونَ ْرِض﴾ - ﴿َیْعُبُد َ ي األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ﴿الَّ (3

﴾ ئاً ْشِرُکوَن ِبي َشْی ِني َال ُی ونَ اِلَحاِت﴾ - ﴿َیْعُبُد وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ﴿الَّ (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

عامل مؤثر در "تصرف در عالم طبیعت" به اذن خداوند، ............ است که پدیدآور والیت ............ است و هدایت بندگان خدا، نه152

از طریق آموزش معمولی و عمومی، از نمودهای آن است که زمینه ساز بهره مندی از آن ............ است.

اراده و مشّیت خداوند - معنوی - ایمان و عمل انسان ها (1

عبودّیت و بندگی - معنوی - ایمان و عمل انسان ها (2

اراده و مشّیت خداوند - ظاهری - لیاقت و شایستگی پیامبر و اولیای خدا (3

عبودّیت و بندگی - ظاهری - لیاقت و شایستگی پیامبر و اولیای خدا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392
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پیامبر گرامی اسالم (ص) مطابق رسم زمانه نزد کسی درس نخواند، درعین حال از همان ابتدای بعثت، آیاتی را بر مردم خواند که153

برترین معارف را دربرداشت. قرآن کریم دراین باره چه می فرماید؟

ذی أوَحینا إلیَک﴾ دَخَلت ِمن َقبِلها ُاَمٌم ِلَتتُلو َعَلیِهُم الَّ ٍة َق ﴿کذلَک أرسلناَک فی ُامَّ (1

رتاَب الُمبِطلوَن﴾ ُه ِبَیمیِنَک إذًا الَ ُخطُّ تلو ِمن َقبِلِه ِمن ِکتاٍب َو التَ ﴿َو ما ُکنَت تَ (2

الفاً َکثیرًا﴾ ﴿َو َلو کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِهللا َلَوَجدوا فیِه اخِت (3

ةٍ ِمن ِمثِلِه﴾ لنا َعَلی َعبِدنا َفأتوا ِبسوَر زَّ ا نَ ﴿َو إن ُکنُتم فی َریٍب ِممَّ (4

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری زبان داخل 1394

اگر بگو�م: "ارج گزاران واقعی به نعمت رسالت، ثابت قدمان در پیروی از آرمان مقّدس او در گذرگاه پرفراز و فرود تاریخ اند،" پیام154

کدام آیه  را ترسیم کرده ایم؟

﴿افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم﴾ (1

د االّ رسول قد َخَلت من قبله الّرسل﴾ ﴿و ما محّم (2

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

جزی اهللا الّشاکرین﴾ ﴿و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهللا شیئاً و سَی (4

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

کاةَ َو ُهْم راِکُعوَن﴾ به کدام موضوع پی می بریم؟155 وَن الزَّ تُ الةَ َو یؤْ ذیَن یقیُموَن الصَّ وا الَّ نُ ذیَن آَم یُکُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ ما َوِل نَّ از آیۀ شریفۀ ﴿ِإ

مصداق آیه امام علی (ع) بود، تا مردم بدانند که ایشان در همه حال حتی در رکوع نماز به مستمندان کمک می کند. (1

مصداق آیه امام علی (ع) بود تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. (2

پیامبر اسالم (ص)، حضرت علی (ع) را بعد از واقعۀ دادن انگشتر در هنگام رکوع به فقیر، به جانشینی خود منصوب کردند. (3

در این آیه، خداوند و پیامبر (ص) و پس از ایشان کسی به عنوان ولی معرفی  شده که به خدا ایمان دارد و نماز را برپا دارد. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1395

وعدۀ قطعی خداوند به اهل ایمان  همراه با عمل صالح چیست؟156

﴾ ئاً ْشِرُکوَن ِبی َشْی ِنی َالُی ونَ ﴿َیْعُبُد (1

َواِرِثیَن﴾ ْجَعَلُهُم الْ ًة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َو نَ (2

ْشِرُکوَن﴾ ُم َه الْ ِه َو َلْو َکِر یِن ُکلِّ ی الدِّ ُه َعَل ْظِهَر ﴿ِلُی (3

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ی األْ ُهْم ِف نَّ فَ ﴿َلَیْسَتْخِل (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398
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مجاهدات امامان معصوم (ع) در راستای والیت ظاهری بر مبنای کدام فروع دین، پایه گذاری شده بود؟157

امربه معروف و نهی ازمنکر (2 تقیه و جهاد (1

گاهی بخشی و شیوۀ درست مبارزه آ (4 صبر و بصیرت (3

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

کدام آیۀ شریفه، هنگامی که امیرالمؤمنین (ع) در حال رکوع بود، نازل شد و پیام آن آیه کدام است؟158

کید بر اقامه نماز ...﴾ - تأ َکاةَ وَن الزَّ تُ ؤْ ةَ َو ُی َال ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذیَن آَم ُکُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َولیُّ نَّ ﴿ِإ (1

کید بر اقامه نماز َت ِرَساَلَتُه...﴾ - تأ غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْیَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َیا َأیُّ (2

...﴾ - معرفی جانشین پیامبر (ص) َکاةَ وَن الزَّ تُ ؤْ ةَ َو ُی َال ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذیَن آَم ُکُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َولیُّ نَّ ﴿ِإ (3

َت ِرَساَلَتُه...﴾ - معرفی جانشین پیامبر (ص) غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ َک َو ِإْن َلْم تَ َل ِإَلْیَک ِمْن َربِّ ِز نْ ْغ َما ُأ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َیا َأیُّ (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 

قلمرو اول رسالت یعنی دریافت و ابالغ وحی و قلمرو دوم مرجعیت علمی و قلمرو سوم والیت ظاهری بعد از رحلت رسول اكرم159

م) به ترتیب ................ و ............... و ............... ی اهللا علیه و آله و سلّ (صلّ

ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ پایان می پذیرد. (2 پایان می پذیرد ـ پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد. (1

ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد. (4 پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد. (3

کنکور سراسری زبان داخل 1392

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

اگر گفته شود "قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد." پیام کدام آیۀ شریفه، مفید این معنی است؟160

یِن﴾ ي الدِّ ُهوا ِف قَّ فَ ٌة ِلَیَت فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ﴿َفَلْو الَ نَ (1

ِمیزاَن﴾ ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َو َأ َبیِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ ﴿َل (2

ِزَل ِمْن َقْبِلَک﴾ نْ َل ِإَلْیَک َو َما ُأ ِز نْ وا ِبَما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ِذیَن َیْزُعُموَن َأ ی الَّ َر ِإَل ﴿َأ َلْم تَ (3

ِسِهْم﴾ فُ نْ ُروا َما ِبَأ یِّ غَ ی ُی َعَمَها َعَلی َقْوٍم َحتَّ نْ رًا ِنْعَمًة َأ یِّ غَ ُک ُم ﴿ذِلَک ِبَأنَّ اَهللا َلْم َی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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با توجه به آیۀ: ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حّتی یغیروا ما بانفسهم﴾ علت اصلی غیبت امام عصر (عج) ......... است و حضرت علی161

(علیه الّسالم) دربارۀ كسانی كه با امام پیمان می بندند و بیعت می کنند، می فرماید: امام با این شرط با آنان بیعت می کند كه:

عدم آمادگی و پذیرش روح جمعی جامعه ـ در امانت خیانت نكنند، به ظلم و ستم خونریزی نكنند، كسی را به ناحق آزار (1

ندهند و ساده زیست باشند.

2) عدم تصمیم درونی مردم و ظلم پذیری جامعه  ـ مردمانی پوالد دل و پاک دامن باشند، سرشار از یقین به خدا و در راه خدا به

شایستگی جهاد كنند.

عدم آمادگی و پذیرش روح جمعی جامعه ـ مردمانی پوالد دل و پاک دامن باشند، سرشار از یقین به خدا و در راه خدا به (3

شایستگی جهاد كنند.

عدم تصمیم درونی مردم و ظلم پذیری جامعه ـ  در امانت خیانت نكنند، به ظلم و ستم خونریزی نكنند، كسی را به ناحق آزار (4

ندهند و ساده زیست باشند. 

کنکور سراسری زبان داخل 1390

به ترتیب، کدام آیات و روایات با عبارات زیر مرتبط هستند؟162

- مبارزۀ حضرت موسی (ع) با فرعون

- فریضۀ حج در سال دهم هجرت

- خانه امّ سلمه همسر رسول خدا (ص)

- مهمانی بزرگان بنی  هاشم

حدیث منزلت - حدیث جابر - آیۀ انذار - آیۀ والیت (1

حدیث منزلت - حدیث غدیر - آیۀ تطهیر - آیۀ انذار (2

آیۀ تطهیر - حدیث جابر - حدیث منزلت - آیۀ والیت (3

آیۀ تطهیر - حدیث غدیر - حدیث منزلت - آیۀ اولی  االمر (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

غبار ذلت چه موقع بر چهره انسان می نشیند و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟163

َئِة َفَال ُیْجَزی ِإالَّ ِمْثَلَها...﴾ یِّ جایگاه خود را نشناسد - ﴿َو َمْن َجاَء ِبالسَّ (1

َئِة َفَال ُیْجَزی ِإالَّ ِمْثَلَها...﴾ یِّ تسلیم هوی و هوس شود - ﴿َو َمْن َجاَء ِبالسَّ (2

ٍة ِبِمْثِلَها...﴾ َئ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسُبوا السَّ جایگاه خود را نشناسد - ﴿َو الَّ (3

ٍة ِبِمْثِلَها...﴾ َئ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسُبوا السَّ تسلیم هوی و هوس شود - ﴿َو الَّ (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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کدام عبارت، با اعالم والیت حضرت علی علیه السالم و از جانب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم هم مرتبط است تا امکان164

مخفی کردن آن توسط مردم نباشد؟

وا أَبدًا...﴾ ضلُّ ْکُتْم بهما َلْن تَ َمسَّ ﴿... ما ِإْن تَ (2 جَس َأهلَ الَبيِت...﴾ ﴿... ِلُيذِهَب َعنُكُم الرِّ (1

اِس...﴾ َت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّ غْ لَّ ﴿َفَما َب (4 ةَ ...﴾ الَ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذيَن آَم ﴿... َو الَّ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

م) در شرایطی که حتی خویشانش دعوت او را نپذیرفته بودند درابتدای دعوتشان165 ی اهللا علیه و آله و سلّ چرا پیامبر گرامی اسالم (صلّ

برای خود جانشین معّین کردند؟

م) خویشان خود را انذار دهد تا بعد از خودش بزرگان بنی هاشم از ی اهللا علیه و آله و سلّ ضروری بود پیامبر اسالم (صلّ (1

جانشین ایشان پیروی کنند.

م) چنان اهّمیتی دارد که از همان روزهای اّول دعوت باید برای مردم مشّخص شود ی اهللا علیه و آله و سلّ جانشینی پیامبر (صلّ (2

و نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد.

م) از چنان اهمیتی برخوردار است ی اهللا علیه و آله و سلّ حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا (صلّ (3

م)اقدام به این کار نمود. ی اهللا علیه و آله و سلّ که پیامبر (صلّ

م) مسئولّیت هایی را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری ی اهللا علیه و آله و سلّ همان طور که پیامبر گرامی اسالم (صلّ (4

است که پس از ایشان کسانی به عنوان امام این مِسولّیت ها را انجام دهند.

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

حدیث شریف سلسلةالذهب، بیانگر کدام مسئولیت های مقام امامت است؟166

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

رسوایی ماجراجویان فریب کار و خّناسان مّدعی مهدویت موعود، معلوِل ................ و ................ در طول دوران غیبت است.167

مبتنی بر باطل بودن اّدعاهای دروغین ـ معلوم بودن مشخصات امام زمان (1

حضور مهدی (عج) ـ معلوم بودن مشخصات امام زمان (2

حضور مهدی (عج) ـ قانونمندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان (3

مبتنی بر باطل بودن اّدعاهای دروغین ـ قانونمندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان (4

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 
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در کدام آیۀ شریفه نسبت به ورود به جاهلّیت جدید هشدار داده شده است؟168

اِس﴾ ﴿َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّ (1

ْقَرِبيَن﴾ َ َك األْ تَ ِذْر َعِشيَر نْ ﴿َوَأ (2

ِسِهْم﴾ فُ نْ ُروا ما ِبَأ يِّ غَ ي ُي َعَمها َعلي  َقْوٍم َحتَّ نْ رًا ِنْعَمًة َأ يِّ غَ ُک ُم ﴿ذِلَک ِبَأنَّ اَهللا َلْم َي (3

اِبُكْم﴾ قَ َلْبُتْم َعَلى َأْع اَت َأْو ُقِتَل انقَ ُسُل َأَفِإن مَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ ﴿و ََما ُمَحمَّ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

ۀ نظامی به وسیلۀ خلفای ستم پیشه" باز تاب چه169 الم)، در محلّ اگر از ما بپرسند: "اسکان جبری امام هادی و امام عسگری (علیهما الّس

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

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

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

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

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

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

محروم شدن انسان ها از وجود حجت در میانشان به واسطۀ زیاده روی در گناه، چه مفهومی را به ما می آموزد؟170

اقوام و ملت ها در پی تغ�ر فردی اوضاع و شرایطشان تغ�ر نخواهند کرد. (1

مبارزه با بی عدالتی، حتی به صورت فردی، خود راهگشای عدالت اجتماعی آن جامعه است. (2

گسترش عدالت در یک جامعه بستگی به خواست الاقل گروهی محدود از آن جامعه دارد. (3

تغ�ر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت های خاص خود را دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

تقلید در احکام به چه معنا است و مرجع تقلید باید کدام شرایط را داشته باشد؟171

رجوع به متخصص - فقیهی باتقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. (1

رجوع به متخصص - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد. (2

رجوع به بزرگان دین - فقیهی باتقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. (3

رجوع به بزرگان دین - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد. (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

َت ِرَساَلَتُه ...﴾ اهمیت این فرمان در کدام جمله172 غْ لَّ َعْل َفَما َب فْ ْم تَ ن لَّ َك َو ِإ بِّ َل ِإَلْيَك ِمن رَّ ْغ َما ُأنِز ُسوُل َبلِّ َها الرَّ با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿َيا َأيُّ

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

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

َت ِرَساَلَتُه﴾ - خطرات احتمالی منافقان غْ لَّ ﴿ َفَما َب (4 َت ِرَساَلَتُه﴾ - سرکشی های قوم کافرین غْ لَّ ﴿ َفَما َب (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گاهی مردم می خواند و مصداق آن173 پیامبر گرامی اسالم (ص) کدام آیه را درحالی که با شتاب به سوی مسجد می آمد، برای آ

کیست؟

تطهیر - امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع)  را در کنار خود جای داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند. (1

والیت - امام علی و حضرت زهرا و حسنین (ع)  را در کنار خود جای داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند. (2

تطهیر - امام علی (ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. (3

والیت - امام علی (ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی یازدهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

کدام آیه شریفه، دست یافتن به اکسير حیات روح بشر را تب�ن می کند؟174

ُحْسني َو ِزياَدٌة...﴾ وا الْ نُ ِذيَن َأْحَس لَّ ﴿ِل (1

﴾... ةً َد فَ ﴿َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَح (2

ُسوِل...﴾ ِه َوِللرَّ لَّ وا اْسَتِجيُبوا ِل نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿یا َأيُّ (3

وا ِإَلْيَها...﴾ نُ ِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُك فُ نْ َق َلُكْم ِمْن َأ ﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَل (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام مورد، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان را توضیح می دهند؟175

این تفاوت ها ناشی از ویژگی های انسانی است تا یک خانواده متعادل پدید آید. (1

این تفاوت ها به جهت بر عهده گرفتن وظایف مختلف است تا یک خانواده متعادل پدید آید. (2

هدف واحدی که خداوند برای زن و مرد معین کرده است، سبب تفاوت در ویژگی های انسانی آن ها می شود. (3

هدف واحدی که خداوند، برای زن و مرد معین کرده است، ناشی از ویژگی مشترک و خصوصیت جسمی آن ها می باشد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام عبارت، وظیفۀ مردم برای به دست آوردن احکام رویدادهای جدید در زمان غیبت را بیان نموده است؟176

هم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک ذین یزعمون أنّ ألم تر إلی الّ (1

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کدام مسائل، زمینه را برای جعل و تحریف احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟177

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - حاکمان بنی امیه و بنی عباس به تدریج مسیر حرکت را عوض کردند و جامعه را (1

به راحت طلبی سوق دادند.

در انزوا قرار دادن شخصیت های اصیل اسالمی - حاکمان بنی امیه و بنی عباس به تدریج مسیر حرکت را عوض کردند و جامعه (2

را به راحت طلبی سوق دادند.

در انزوا قرار دادن شخصیت های اصیل اسالمی - حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشه هایی میدان می دادند که قدرت (3

آنان را تقویت می کرد.

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) - حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشه هایی میدان می دادند که قدرت آنان (4

را تقویت می کرد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

مطابق حدیث امام باقر (ع) مهم ترین پایۀ اسالم چیست و کدام آیه یکی از دالیل ضرورت آن را بیان می کند؟178

َکَر اَهللا َکِثيرًا﴾ ِخَر َو َذ َيْوَم اآلْ ُکْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َيْرُجو اَهللا َو الْ ْد َکاَن َل قَ الصالة - ﴿َل (1

َکَر اَهللا َکِثيرًا﴾ ِخَر َو َذ َيْوَم اآلْ ُکْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َيْرُجو اَهللا َو الْ ْد َکاَن َل قَ الوالیة - ﴿َل (2

ِقْسِط﴾ الْ اُس ِب وَم النَّ قُ ِميَزاَن ِلَي ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َو َأ َبيِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ الصالة - ﴿َل (3

ِقْسِط﴾ الْ اُس ِب وَم النَّ قُ ِميَزاَن ِلَي ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز نْ َناِت َو َأ َبيِّ الْ َنا ُرُسَلَنا ِب لْ ْد َأْرَس قَ الوالیة - ﴿َل (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

از این بیان امیر مؤمنان، علی (علیه الّسالم) كه می فرماید: "رسول خدا دری از علم به روی من گشود كه از آن، هزار در دیگر گشوده179

می شد" دریافت می گردد كه............

بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی نتیجۀ والیت معنوی و مربوط به درجۀ ایمان و اخالص عمل است. (1

خیر و بركات والیت معنوی، نتیجۀ والیت ظاهری است و راه وصول به آن، ایمان و اخالص عمل است. (2

رسول خدا به اذن خداوند برخوردار از قدرت دخل و تصرف در عالم تكوین است و والیت معنوی نتیجۀ هدایت معنوی (3

است.

امیر مؤمنان، علی  (علیه الّسالم) ، تربیت شدۀ وجود مقّدس پیامبر گرامی اسالم بود و هدایت ظاهری نتیجۀ هدایت باطنی (4

است.

کنکور سراسری زبان داخل 1391

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398
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خداوند پاسخ به کدام نیازها را در جهان خلقت آماده کرده است و پاسخ به کدام یک از نیازها سعادت انسان را تضمین می کند؟180

طبیعی - برآمده از سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است. (1

بنیادین - برآمده از سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است. (2

طبیعی - نیازهای دنیوی و اخروی که خداوند به انسان عطا کرده است. (3

بنیادین - نیازهای دنیوی و اخروی که خداوند به انسان عطا کرده است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

بخش اصلی امامت و رهبری آخرین حّجت برحق خداوند مربوط به قلمرو والیت ........... او است كه انوار هدایت را از مشتاقان181

هدایت دریغ ندارد و تحّول و تغ�ر در امور مربوط به جامعه درگرو روح ........... جامعه است كه آیۀ شریفۀ: ........... حاكی از آن

است.

معنوی ـ جمعی ـ ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حّتی یغیروا ما بانفسهم﴾ (1

ظاهری ـ جمعی ـ ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حّتی یغیروا ما بانفسهم﴾ (2

ذین آمنوا و عملوا الّصالحات﴾ ذی یبّشر اهللا عباده الّ ظاهری ـ فردی ـ ﴿ذلك الّ (3

ذین آمنوا و عملوا الّصالحات﴾ ذی یبّشر اهللا عباده الّ معنوی ـ فردی ـ ﴿ذلك الّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1390

م) نازل182 ﴾ بعد از کدام حدیث رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلّ ِة م  َخیُر الَبِریَّ وا َو َعِمُلوا الّصاِلحات ِ ُأولِئکَ  ُه نُ ِذین َ آَم آیۀ شریفۀ ﴿ِإن َّ الَّ

شد؟

همانا این، "حضرت علی (علیه الّسالم)" برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. (1

تو "حضرت علی (علیه الّسالم)" برای من به منزلۀ هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست. (2

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست این مرد"حضرت علی (علیه الّسالم)" و کسانی که از او پیروی کنند، رستگارند. (3

من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم کتاب خدا و عترتم را تا وقتی که به این دو تمّسک جو�د هرگز گمراه نمی شوید. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

باتوجه به فرارسیدن زمان معرفی اسالم اصیل پس از فعالیت های امام سجاد (ع)، چه اقداماتی توسط امام پنجم (ع) انجام شد؟183

پایه گذاری یک مدرسۀ علمی بزرگ در مدینه برای تدریس معارف اصیل اسالمی (1

مناسب دیدن زمان برای قیام علیه حاکمان و تشویق شیعیان به مبارزه با طاغوت (2

علنی نمودن مبارزه و اعالم اینکه حق حکومت متعلق به آن ها است در مراسم حج (3

اجازه قیام به زید و حضور مسلحانه در صحنه های سیاسی (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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مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه باید دارای چه شرایطی باشد تا مشروعیت پیدا کند و در غیر این صورت پیروی از دستورات184

وی چه حکمی دارد؟

باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - بنا به احتیاط جایز نیست. (1

عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - بنا به احتیاط جایز نیست. (2

عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - حرام است. (3

باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - حرام است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

قرآن کریم چه کسانی را انسان های ناسپاس نامیده و در مورد آنان چه می فرماید؟185

َبَل ِمْنُه﴾ قْ یناً َفَلْن ُی ْسَالِم ِد ِ با عقل خود در پیام الهی تفکر نمی کنند و دچار انحراف می شوند - ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْ (1

ورًا﴾ ا َکفُ ا َشاِکرًا َو إمَّ ِبیَل إمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ نَّ با عقل خود در پیام الهی تفکر نمی کنند و دچار انحراف می شوند - ﴿ِإ (2

ورًا﴾ ا َکفُ ا َشاِکرًا َو إمَّ ِبیَل إمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ نَّ با دست خالی دنیا را ترک کرده و به دیار آخرت بروند - ﴿ِإ (3

َبَل ِمْنُه﴾ قْ یناً َفَلْن ُی ْسَالِم ِد ِ با دست خالی دنیا را ترک کرده و به دیار آخرت بروند - ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

عامل تداوم زندگی انسان چیست و کدام آیه شریفه به آن اشاره دارد؟186

﴾ تاً ةً َمْي َد لْ ْحِيَي ِبِه َب نُ دین - ﴿ِل (2 ﴾ تاً ةً َمْي َد لْ ْحِيَي ِبِه َب نُ آب - ﴿ِل (1

َبَل ِمْنُه﴾ قْ دین - ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسالِم ِديًنا َفَلْن ُي (4 َبَل ِمْنُه﴾ قْ آب - ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسالِم ِديًنا َفَلْن ُي (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

بسیاری از مسلمانان در تشخیص مسیر صحیح به خطا رفتند و حاکمان ستمگر بر آنان چیره شدند؛ لذا در بیان امیرالمؤمنین (ع)187

چگونه می توان راه سعادت را تشخیص داد؟

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

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

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

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

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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کدام عبارت توضیح مناسبی دربارۀ ریشۀ تمایالت عالی و دانی در وجود انسان است؟188

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن  ها لذت نمی  بریم و فقط خوشحال می  شویم. (1

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن  ها لذت نمی  بریم و احساس موفقیت نمی  کنیم. (2

هنگامی  که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به ُبعد حیوانی انسان است دست می  یابیم، از آن  ها لذت نمی  بریم و خوشحال (3

نمی  شویم.

هنگامی که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به ُبعد حیوانی انسان است دست می  یابیم، از آن  ها لذت می  بریم و خوشحال (4

می  شویم.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

م)، چیست و رهبری189 ی اهللا علیه و آله و سلّ اگر گفته شود: (طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی، پس از رحلت رسول خدا (صلّ

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

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

ذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم﴾ ها الّ ﴿یا اّی (2

ِذر عشیَرتَک األقَربیَن﴾ ﴿َو أنْ (3

ذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة﴾ ذین آمنوا الّ کم اهللا و رسوله و الّ ما ولّی ﴿إنّ (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

كید شده است؟" پاسخ آن حضرت این است كه: به190 هرگاه از امام باقر (علیه الّسالم) سؤال شود: "در اسالم، به چه چیزی دعوت أ

............ و این پاسخ، مبتنی بر پیام آیۀ شریفۀ ............ است.

َکر﴾ ُمْن ْحشاِء َو الْ فَ ْنهى  َعِن الْ الةَ تَ والیت ـ ﴿َو أِقِم الصلوة ِإنَّ الصَّ (1

َکر﴾  ُمْن ْحشاِء َو الْ فَ ْنهى  َعِن الْ الةَ تَ صبر و صالة ـ ﴿َو أِقِم الصلوة ِإنَّ الصَّ (2

والیت ـ ﴿لقد ارسلنا رسَلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط﴾ (3

صبر و صالة ـ ﴿لقد ارسلنا رسَلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط﴾ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1392

غیبت کبری از چه سالی آغاز شد و تا چه زمانی ادامه می یابد؟191

255 هجری - زمین پر از ظلم و جور شود و جامعۀ اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد. (1

329 هجری - زمین پر از ظلم و جور شود و جامعۀ اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد. (2

255 هجری - جامعۀ انسانی شایستگی ظهور و بهره مندی از وجود آخرین حجت را پیدا کند. (3

329 هجری - جامعۀ انسانی شایستگی ظهور و بهره مندی از وجود آخرین حجت را پیدا کند. (4

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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فرمایش پیامبر اکرم (ص): "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلّیة" به کدام دلیل بوده است؟192

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

ادامه دهند.

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

را بشناسند.

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

است و باید ادامه یابد.

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

شناخت امام زمان ضروری است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398

باتوجه به بیان جایگاه امیرالمؤمنین (ع) در روایت شریف "انا مدینة العلم..."، ایشان شیوۀ دستیابی به این مقام را در نهج البالغه193

چگونه توصیف نموده اند؟

پذیرفتن امامت و رهبری افرادی با قابلیت های الهی (1

خویشاوندی با رسول خدا و ایمان به دستورات ایشان (2

پیروی از فرشتۀ الهی در شب و روز برای کسب مکارم اخالق (3

تبعیت و همراهی با پیامبر از ابتدای کودکی درنهایت شیفتگی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

م) چه194 خداوند نعمت هدایت را باوجود چه کسانی کامل کرده است و در همین رابطه پیامبر گرامی اسالم (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

فرمودند؟

انبیاء و اولیای خود - خود و امام علی (علیه الّسالم) را پدران اّمت معرفی نمودند. (1

پیامبران اولوالعزم - خود و امام علی (علیه الّسالم) را پدران اّمت معرفی نمودند. (2

انبیاء و اولیای خود - امام علی (علیه الّسالم) با حق است و حق با علی (علیه الّسالم) است. (3

پیامبران اولوالعزم - امام علی (علیه الّسالم) با حق است و حق با علی (علیه الّسالم) است. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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چه زمانی جامعۀ انسانی عملی شدن وعده های الهی در مورد عدالت جهانی را به چشم خواهد دید؟195

بشریت شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند. (1

نعمت هدایت و والیت با وجود اولیای الهی کامل گردد و انسان ها در راه رستگاری قدم بردارند. (2

زمین پر از ظلم و جور شده باشد و عموم جامعه مشتاق و خواهان پیشرفت علم و فرهنگ باشند. (3

امامت در شکلی جدید و از پس پردۀ غیبت ادامه یابد و مسلمانان از ستمگری و گناه دست بردارند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

کدام عبارت قرآنی، بیانگر ویژگی هایی است که الزمۀ آرامش در خانواده است؟196

وا ِمْن َحْوِلَک﴾ ضُّ فَ نْ ِب َال لْ قَ ّظاً َغِلیَظ الْ ٍة ِمَن اِهللا ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َف ﴿َفِبَما َرْحَم (1

﴾ یماً ةً َو َأْجرًا َعِظ ِفَر غْ اِکَراِت َأَعدَّ اَهللا َلُهْم َم اِکریَن اَهللا َکِثیرًا و الذَّ ﴿َو الذَّ (2

ٌة﴾ لَّ ُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو َال ِذ ُحْسَنی َو ِزَیاَدٌة َو َال َیْرَه وا الْ نُ ِذیَن َأْحَس لَّ ﴿ِل (3

ُروَن﴾ کَّ فَ ْوٍم َیَت قَ اٍت ِل َی ةً َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذِلَک آلَ ُکْم َمَودَّ ﴿َو َجَعَل َبْیَن (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

م) خود و ............ را197 ی اهللا علیه و آله و سلّ خداوند نعمت هدایت را با وجود ............ کامل کرده است و پیامبر گرامی اسالم (صلّ

............ امت اعالم فرموده است.

پیامبران اولوالعزم - امام علی (علیهالّسالم) - پدران (1

پیامبران اولوالعزم - ائمه اطهار (علیهم  الّسالم) - هادیان (2

انبیاء و اولیای خود - ائمه اطهار (علیهم الّسالم) - هادیان (3

انبیاء و اولیای خود - امام علی (علیه الّسالم) - پدران (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

کید قرار می  دهد؟198 ُمْبِطُلوَن﴾ را تب�ن و مورد تأ ْرتاَب الْ کدام عبارت، از قرآن کریم علت عدم تحقق ﴿الَ

ُه ِبَیمیِنَک﴾ ُخطُّ ْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمْن ِکتاٍب َو الَ تَ ﴿َو َما ُکْنَت تَ (1

الفاً َکِثیرًا﴾ ﴿َو َلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اِهللا َلَوَجُدوا ِفیِه ِاْخِت (2

هیرًا﴾ وَن ِبِمْثِلِه َو َلْو َکاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظَ تُ ﴿الَ َیْأ (3

ةٍ ِمْثِلِه﴾ وا ِبُسوَر تُ وُلوَن اْفَتراُه ُقْل َفْأ قُ ﴿َأْم َی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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م) هزار باب از علم199 ی اهللا علیه و آله و سلّ الم) كه مي فرمايد: "روزي رسول خدا (صلّ از دّقت در اين كالم موالي مّتقيان، علي (علیه الّس

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

است، پي مي بريم.

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

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

کنکور سراسری زبان داخل 1393

ایمان نیاوردن پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر نشانگر چیست؟200

وجود دو یا چندین دین در یک زمان (1

ایمان نیاوردن به تمام پیامبران سابق (2

عدم پیروی از دستورات آخرین پیامبر (3

گاه نشدن پیروان پیامبر گذشته از آمدن پیامبر جدید آ (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

ارتقای اعتقادات دینی با دانش و استدالل، چه اثری در حفظ وحدت مسلمانان دارد؟201

از اهانت و توهین به مقدسات سایر ادیان جلوگیری می شود. (1

دفاع با این روش از همۀ مظلومان جهان موجب وحدت آنان می گردد. (2

برتری ما نسبت به سایر مسلمانان احراز می گردد که زمینه ساز وحدت شیعیان است. (3

بیان اعتقادات به نحو صحیح و دفاع منطقی از آن ها دل ها را به یکدیگر نزدیک می نماید. (4

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

عامل واسطۀ ایصال فیض خالق به مخلوق شدن، ............ است و فراهم کنندۀ استعداد و لیاقت دریافت آثار وساطت، ............202

ق آن، ............ است. است و نشانۀ تحقّ

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

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

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

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

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن است؟203

اِلَحاِت﴾ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ي ُخْسٍر إالَّ الَّ َساَن َلِف نْ شناخت هدف زندگی - ﴿إنَّ اإلْ (1

اِلَحاِت﴾ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم ي ُخْسٍر إالَّ الَّ َساَن َلِف نْ کشف راه درست زندگی - ﴿إنَّ اإلْ (2

﴾ ناً ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْم َلنَّ دِّ َضی َلُهْم َو َلُیَب تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ شناخت هدف زندگی - ﴿َلُیَمکِّ (3

﴾ ناً ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْم َلنَّ دِّ َضی َلُهْم َو َلُیَب تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ کشف راه درست زندگی - ﴿َلُیَمکِّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

برای حفظ عزت و دوری از ذلت، انسان چگونه باید تمایالت عالی و دانی خود را تنظیم نماید؟204

تمایالت دانی بد نیستند اما توجه به آن ها نباید مانع رشد و شکوفایی تمایالت عالی گردد. (1

باید تمایالت دانی را رها نمود تا بتوانیم تمایالت عالی را سامان دهیم و به سعادت برسیم. (2

پس از تنظیم تمایالت عالی، باید تمایالت دانی را حتی المقدور برآورده ساخت تا آرامش یابیم. (3

باید حدومرز تمایالت دانی توسط انسان مشخص گردد تا موجبات رشد تمایالت عالی فراهم شود. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

با دقت در فرمایش امام باقر علیه السالم "خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است"؛ منظور205

از "آنچه موردنیاز است" چیست و این سخن به کدام جنبه اعجازی قرآن کریم اشاره دارد؟

تمام نیازهای علمی و فرهنگی بشر - هماهنگی آیات و انسجام درونی (1

تمام نیازهای علمی و فرهنگی بشر - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن (2

نیازهایی که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند - هماهنگی آیات و انسجام درونی (3

نیازهایی که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

هستۀ مرکزی یاران امام عصر (عج) چند نفرند و شامل چه کسانی می  شوند؟206

به تعداد مسلمانان حاضر در جنگ احد - مردان باایمانی که اکثر آن  ها جوان می  باشند. (1

به تعداد یاران پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر - مردان باایمانی که اکثر آن  ها جوان می  باشند. (2

به تعداد مسلمانان حاضر در جنگ احد - تعدادی از آنان را زنان و بیشتر را جوانان تشکیل می  دهند. (3

به تعداد یاران پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر - تعدادی از آنان را زنان و بیشتر را جوانان تشکیل می  دهند. (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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اگر بگو�م: "در پايان تاريخ، در حالي كه شرايط كامًال آماده شده است، يك ولّي الهي، ظهور مي كند و حكومت جهاني و عادالنه اي207

تشكيل مي دهد كه فقط بر اساس دين خدا اداره مي شود، ............"

مهر تأ�دي بر اعتقاد تمام ِفرق اسالمي نهاده ايم. (1

مهر تأ�دي بر سخن تمام پيامبران الهي نهاده ايم. (2

از يك واقعّيت منحصر به فرد، در اعتقاد شيعه، خبر داده ايم. (3

بر ضرورت پيروزي حّق بر باطل، كه خواست فطري انسان است، اصرار ورزيده ايم. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1393

ْصَنُعوَن﴾ مفهوم کدام عبارت شریفه را باید بپذیریم؟208 ا تَ وقتی که می  دانیم ﴿َو اُهللا َیْعَلُم َم

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

ٌة﴾ لَّ ُهْم ِذ قُ ْرَه ٍة ِبِمْثِلَها َو تَ َئ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسُبوا السَّ ﴿َو الَّ (2

ِخَر﴾ َیْوَم اآلْ الْ ُکْم ِفي َرُسولِ اِهللا ُاْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو اَهللا َو ْد َکاَن َل قَ ﴿َل (3

﴾ ةً َد فَ ُکْم َبِنیَن َو َح ُکْم ِمْن َأْزَواِج ُکْم َأْزَواًجا َو َجَعَل َل ِس فُ نْ ُکْم ِمْن َأ ﴿َو اُهللا َجَعَل َل (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتاب های حدیث اهل سنت با ویژگی های حضرت مهدی (عج) چیست؟209

اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیرۀ الهی و منجی آخرالزمان است. (1

نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سالم اهللا علیها است. (2

مشخص بودن القاب ایشان مانند "مهدی" را نمی پذیرند. (3

نقل کرده اند که امام زمان (ع) تا هنوز به دنیا نیامده است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

کوتاه کردن دست ابرقدرت ها از ممالک اسالمی، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟210

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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اگر معتقد به زنده بودن امام زمان (عج) نباشیم در انجام کدام وظیفۀ امامت خلل ایجاد می شود و خطاب قوم حضرت موسی (ع)211

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

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

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

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

باتوجه به آیات قرآن چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟212

ورًا﴾ ا َکفُ ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ نَّ ﴿ِإ (1

ِزَل ِمْن َقْبِلَک﴾ نْ َل ِإَلْيَک َو َما ُأ ِز نْ وا ِبَما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ِذيَن َيْزُعُموَن َأ ﴿الَّ (2

ْبِر﴾ َواَصْوا ِبالصَّ َحقِّ َو تَ الْ َواَصْوا ِب اِلَحاِت َو تَ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (3

َکاةَ َو ُهْم َراِکُعوَن ﴾ وَن الزَّ تُ ؤْ ةَ َو ُي َال ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذيَن آَم ُکُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َوِليُّ نَّ ﴿ِإ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

خداوند در قرآن به چه کسانی وعده داده است که "آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد" و نتیجۀ آن چه خواهد بود؟213

ُهْم َیْحَذُروَن﴾ لَّ در مبارزه با باطل، طرفدار حق باشند - ﴿ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَع (1

ُهْم َیْحَذُروَن﴾ لَّ ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند - ﴿ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَع (2

﴾ ناً ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْم َلنَّ دِّ َضی َلُهْم َو َلُیَب تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند - ﴿َلُیَمکِّ (3

﴾ ناً ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْم َلنَّ دِّ َضی َلُهْم َو َلُیَب تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ در مبارزه با باطل، طرفدار حق باشند - ﴿َلُیَمکِّ (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

معنای "غیبت" برای آخرین حّجت الهی بقّیة اهللا األعظم ارواحنا فداه به این معنی............214

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

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

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

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

اقدامات اهل بیت (ع) برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر اکرم (ص) چه بوده و نمونه بارز آن چیست؟215

انتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران - حدیث ثقلین (1

انتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران - حدیث سلسلةالذهب (2

نوشتن، جمع آوری کتاب، دعا و حضور فعال در جامعه - حدیث ثقلین (3

نوشتن، جمع آوری کتاب، دعا و حضور فعال در جامعه - حدیث سلسلةالذهب (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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معرفی امام مهدی (عج) به  عنوان آخرین امام و قیام  کننده علیه ظلم و برپاکنندۀ عدل در جهان توسط پیامبر اکرم (ص) چه پیامدی216

داشت؟

حاکمان بنی  عباس درصدد بودند موعود را به محض تولد به قتل برسانند. (1

خداوند آخرین حجت خود را از نظرها پنهان و مردم را از وجودش محروم کرد. (2

این غیبت آن  قدر ادامه یابد تا مردم مسلمان بتوانند بهره  مندی کامل از وجود ایشان پیدا کنند. (3

سخت  گیری حاکمان بنی  عباس نسبت به امامان تا حدی شدت یافته بود تا ظهور به تأخیر بینجامد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

حضرت علی (ع) فرمودند: "به زودی پس از من زمانی فراخواهد رسید که "کاالیی رایج تر و فراوان تر از ............ نیست، آنگاه که217

بخواهند ............ و در آن اّیام، در شهرها، چیزی ناشناخته تر از ............ نیست."

دروغ - که باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند - دوستی و مروت (1

دروغ - که باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند - معروف و خیر (2

قرآن - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند - دوستی و مروت (3

قرآن - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند - معروف و خیر (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

با توجه به عهدنامۀ مالک اشتر حضرت علی (علیه الّسالم) می فرمایند: " مردم دودسته اند، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در218

آفرینش همانند تواند..." پس ازآن حضرت چه دستوری در مورد معاشرت با مردم داده اند؟

هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا در این صورت نیکوکاران به کار خیر بی رغبت می شوند. (1

دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش. (2

دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو، آن چیزی باشد که در حق میانه ترین آن است. (3

مدیر و رهبر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مردم کوشا باشد. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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دستور امیرالمؤمنین (ع) برای یافتن راه حل نهایی، جهت نجات مردم از گمراهی و تشخیص راه حق، کدام است؟219

راه رستگاری، وفاداری و پیروی از قرآن را از اهلش طلب کنید. (1

پیمان شکنان قرآن را شناسایی کنید تا بتوانید پیروان قرآن را تشخیص دهید. (2

از آنان که هرگز با امامان مخالفت نمی کنند و در اسالم اتحاد دارند، پیروی کنید. (3

ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید تا بتوانید راه رستگاری را تشخیص دهید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

م)، راه ماندگاری در "صراط مستقیم هدایت" را گوشزد فرمود با220 ی  اهللا علیه و آله و سلّ پیام حدیث ثقلین که پیامبر اکرم (صلّ

کدام یک از عبارات زیر، ارتباط معنایی دارد؟

"علی مع الحق و الحّق مع علی" (2 "انا مدینة العلم و علی بابها" (1

"علی مع القرآن و القرآن مع علّی" (4 "فمن ارادالعلم فلیأتها من بابها" (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

طاغوت به چه کسانی گفته می شود و پذیرش حکومت او چه حکمی دارد؟221

گمان می کنند به آنچه بر پیامبر و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند - حرام می باشد. (1

گمان می کنند به آنچه بر پیامبر و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند - اجتناب ناپذیر است. (2

به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان و قانونشان غیر الهی است - حرام می باشد. (3

به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان و قانونشان غیر الهی است - اجتناب ناپذیر است. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

باتوجه به آیات قرآن، کسانی که داوری را نزد طاغوت می برند؛ درحالی که باید به او کافر شوند، چه خصوصیتی دارند؟222

ٌخ ِإَلٰى َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ ا ۖ َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَز ا َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَه َه نَّ ْكُت ۚ َكالَّ ۚ ِإ َر ا تَ ي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَم ﴿َلَعلِّ (1

وَن﴾ ٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّ لْ ْهُر َو ما َلُهْم ِبذِلَک ِمْن ِع ُکنا ِإالَّ الدَّ ْحيا َو ما ُيْهِل ُموُت َو نَ يا نَ نْ َنا الدُّ ياتُ ﴿َو قاُلوا ما ِهَي ِإالَّ َح (2

ِزَل ِمْن َقْبِلَک﴾ نْ َل ِإَلْیَک َو َما ُأ ِز نْ وا ِبَما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ﴿َیْزُعُموَن َأ (3

اًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا﴾ ُطوِنِهْم نَ ُكُلوَن ِفي ُب َما َيْأ نَّ ًما ِإ لْ َيَتاَمٰى ُظ ُكُلوَن َأْمَواَل الْ ِذيَن َيْأ ﴿ِإنَّ الَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

خداوند نعمت هدایت را با وجود چه امری کامل کرده و عامل از دست دادن نعمت در کدام آیۀ شریفه، بیان شده است؟223

ِلْب َعَلی َعِقَبْیِه...﴾ قَ ُکْم َو َمْن َیْن اِب قَ َلْبُتْم َعَلی َأْع قَ امامان - ﴿انْ (1

ِلْب َعَلی َعِقَبْیِه...﴾ قَ ُکْم َو َمْن َیْن اِب قَ َلْبُتْم َعَلی َأْع قَ اعجاز - ﴿انْ (2

َعَمَها َعَلی َقْوٍم...﴾ نْ رًا ِنْعَمًة َأ یِّ غَ ُک ُم امامان - ﴿ذِلَک ِبَأنَّ اَهللا َلْم َی (3

َعَمَها َعَلی َقْوٍم...﴾ نْ رًا ِنْعَمًة َأ یِّ غَ ُک ُم اعجاز - ﴿ذِلَک ِبَأنَّ اَهللا َلْم َی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=45&AID=24
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در عصر غیبت کبری مسئولّیت های "مرجعّیت دینی" و "والیت ظاهری" به ترتیب توسط چه کسی ادامه می یابد و آیۀ شریفۀ ﴿َو َما224

ٍة....﴾ بر ادامه دادن کدام مسئولّیت امام داللت دارد؟ َر ِمن ُكلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْوَال نَ وَن ِلَينِفُروْا َكآفَّ نُ ِم ؤْ ُم َكاَن الْ

ولیّ فقیه - فقیه دارای شرایط - والیت ظاهری (2 فقیه دارای شرایط - ولیّ فقیه - والیت ظاهری (1

ولیّ فقیه - فقیه دارای شرایط - مرجعّیت دینی (4 فقیه دارای شرایط - ولیّ فقیه - مرجعّیت دینی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

در آیات قرآن کریم، رسول خدا (ص) به عنوان الگوی نیکو برای چه کسانی معرفی شده است؟225

ِمِنيَن﴾ ؤْ وا ُم ونُ الَّ َيُك َسَك َأ فْ َك َباِخٌع نَ لَّ ﴿َلَع (1

َكَر اَهللا َكِثيًرا﴾ ِخَر َوَذ َيْوَم اآلْ الْ ﴿ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا َو (2

ِة﴾ َبِريَّ ِئَك ُهْم َخْيُر الْ اِلَحاِت ُأوَلٰ وا َوَعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ﴿ِإنَّ الَّ (3

َكاةَ َوُهْم َراِكُعوَن﴾ وَن الزَّ تُ ؤْ ةَ َوُي الَ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

چگونه می توانیم استعداد و لیاقت خود را برای دریافت هدایت های معنوی افزایش دهیم؟226

درجه ایمان و عمل خود را باال ببریم. (1

ازطریق الهامات روحی و امدادهای غیبی اقدام نما�م. (2

با عبودیت و بندگی واسطه فیض خالق به مخلوق شویم. (3

عالوه بر تربیت از روش های معمولی به والیت معنوی توجه نما�م. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

م) رفتار و گفتار او را معتبرترین مرجع برای شناخت راه و برنامۀ227 ی اهللا علیه و آله و سلّ از اینکه قبول کنندگان دعوت پیامبر اکرم (صلّ

م) مسجد مدینه را در همان روزهای اّول ورود، ی اهللا علیه و آله و سلّ اسالم محسوب می دارند و از اینکه پیامبر گرامی اسالم (صلّ

م) واسطۀ فیض و رحمت به مخلوقات ی اهللا علیه و آله و سلّ محل حل وفصل امور قرار داد و از اینکه پیامبر عظیم الشأن اسالم (صلّ

قرار گیرد به ترتیب قلمروهای سه گانۀ ............، ............ و ............ مفهوم می گردد.

والیت معنوی ـ مرجعیت دینی ـ والیت ظاهری (2 والیت معنوی ـ والیت ظاهری ـ مرجعیت دینی (1

مرجعیت دینی ـ والیت ظاهری ـ والیت معنوی (4 مرجعیت دینی ـ والیت معنوی ـ والیت ظاهری (3

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 
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ت نخستین غیبت حضرت حجت (عج) چیست و تداوم غیبت به چه دلیل است؟228 علّ

د از بین ببرند - محرومّیت مردم از انوار هدایت آخرین روش حاکمان بنی عباس که در صدد بودند حضرت را به محض تولّ (1

ذخیرۀ الهی

د از بین ببرند - عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت روش حاکمان بنی عباس که در صدد بودند حضرت را به محض تولّ (2

عدل الهی

قدرناشناسی و ناسپاسی مردم که آغازگر غیبت صغری بود - عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل الهی (3

قدرناشناسی و ناسپاسی مردم که آغازگر غیبت صغری بود - محرومّیت مردم از انوار هدایت آخرین ذخیرۀ الهی (4

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

پس از خروج جریان رهبری از مسیر امامت و ادارۀ حکومت در یک دورۀ کوتاه توسط امام علی (ع) چه کسانی جانشینی پیامبر229

(ص) را غصب کردند؟

افرادی از مسلمانان که عمر خود را در راه جنگ سپری کرده بودند و از ادارۀ حکومت ناتوان بودند. (1

افرادی از مهاجران و انصار که علی رغم سابقۀ طوالنی در اسالم، صالحیت جانشینی پیامبر را نداشتند. (2

کسانی که خود را عموزادگان ائمۀ اطهار (ع) می دانستند ولی روش سلطنتی را پیش گرفتند و ادامه دادند. (3

کسانی که در آخرین سال های حیات پیامبر (ص) به ظاهر اسالم آورده بودند و خالفت را به سلطنت تبدیل کردند. (4

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

عصر غیبت چگونه ترسیم شده است و مطابق فرمایش پیامبر اسالم (ص) بزرگ ترین خصوصیت مردمان دارای ایمان و یقین230

چیست؟

دودلی، شک و تردید - با اعتقاد به گذشتۀ سرخ، برای گسترش عدالت تالش می کنند. (1

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ - با اعتقاد به گذشتۀ سرخ، برای گسترش عدالت تالش می کنند. (2

دودلی، شک و تردید - با وجود غیبت امام، هدایت را از کتاب و سنت می یابند و به آن ایمان می آورند. (3

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ - با وجود غیبت امام، هدایت را از کتاب و سنت می یابند و به آن ایمان می آورند. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ِة﴾ همراه با بیان کدام سخنان پیامبر (ص) نازل گردید؟231 َبریَّ اِلَحاِت ُأولِئَک ُهْم َخْیُر الْ وا َو ِعِمُلوا الصَّ نُ ِذیَن آَم آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ الَّ

من شهر علم هستم و علی در آن است، هرکس می خواهد به این علم برسد باید از در آن وارد شود. (1

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او پیروی می کنند رستگارند. (2

َمثل تو و اماماِن از فرزندان تو، َمَثل کشتی نوح است، هرکس بر آن سوار شود نجات یابد. (3

علی با حق است و حق با علی است و علی با قرآن است و قرآن با علی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند: "حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است که232

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

ًة...﴾ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ْرِض َو نَ َ ي األْ وا ِف فُ ِذيَن اْسُتْضِع ى الَّ ُمنَّ َعَل ِريُد َأْن نَ ﴿َو نُ (1

ِه...﴾ يِن ُکلِّ ى الدِّ ُه َعَل ْظِهَر َحقِّ ِلُي ُهَدى َو ِديِن الْ الْ ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِب ﴿ُهَو الَّ (2

يِن...﴾ ي الدِّ ُهوا ِف قَّ فَ ٌة ِلَيَت فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ ر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو َال نَ وا َکافَّ وَن ِلَيْنِفُر نُ ِم ؤْ ُم ا َکاَن الْ ﴿َو َم (3

ِذيَن...﴾ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِل ُکْم َو َعِمُلوا الصَّ وا ِمْن نُ ِذيَن آَم ﴿َوَعَد اُهللا الَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

کدام مفهوم، از بیت زیر مستفاد می گردد و قاعدۀ "ال ضرر و الضرار في االسالم" نشان دهنده کدام مورد است؟233

"شده او پیش و دل ها جمله در پی               گرفته دست جان ها دامن وی"

ختم نبوت - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم (1

ختم نبوت - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم (2

سخت کوشی در هدایت مردم - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم (3

سخت کوشی در هدایت مردم - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام نیاز از نیازهای انسان است که خود را در سؤاِل (چگونه زیستن) نشان می دهد؟ (جامعیت و قابلیت کسب اعتماد) از234

ویژگی های ............ انسان است.

کشف راه درست زندگی - سؤال های مطرح شده از سوی (1

درک هدف زندگی - سؤال های مطرح شده از سوی (2

کشف راه درست زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر (3

درک هدف زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

امامان معصوم (ع) در مبارزه  ای که با حاکمان جور داشتند از اصولی پیروی می  کردند. کدام عبارت، بیانگر توضیح مناسبی برای آن235

است؟

اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می  کرد، آن مورد را تأ�د می  کردند. (1

ائمۀ اطهار (ع) به دوراز انزوا شجاعانه و با صراحت دربارۀ همۀ مسائل اظهارنظر می  کردند. (2

ثمرۀ حضور سازندۀ امامان (ع)، فراهم آمدن کتاب  های بزرگ حدیث در کنار قرآن کریم است. (3

اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می  کرد، آن مورد هم مورد تأ�د قرار نمی  گرفت. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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باتوجه به حدیث شریف منزلت، تفاوت منزلت هارون (ع) برای موسی (ع) و امام علی (ع) برای بیان پیامبر اسالم (ص) به دلیل236

کدام ویژگی پیامبر (ص) بود و جملۀ "من کنت مواله فهذا علی مواله" در چه زمانی بیان شده است؟

عصمت - پس از برگزاری حجة البالغ (2 خاتمیت - پس از برگزاری حجة البالغ (1

عصمت - دعوت خویشان در روز انذار (4 خاتمیت - دعوت خویشان در روز انذار (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اگر بگو�م "تشخيص عصمت، براي انسان ها ممكن نيست" از اين جمله، نتيجه مي شود كه ............ .237

ق اهداف رسالت، در استمرار امامت و واليت است. تحقّ (1

ناتواني در تشخيص با ارتباط خالصانه با خداوند، قابل جبران است. (2

تنها كسي كه می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معّرفي كند خدا است. (3

امامت، آنگاه الهي است كه امام و پيشوا، مصون از خطا و اشتباه باشد. (4

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

م) در حدود سال سوم بعثت در یک دعوت آشکار ............ و در پایان به آنان فرمود:238 ی اهللا علیه و آله و سلّ پیامبر گرامی اسالم (صلّ

م) نشان می دهد که: ............ ی اهللا علیه و آله و سلّ "کدام یک از شما مرا در این راه کمک می کند ............" این اقدام پیامبر (صلّ

م) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای ی اهللا علیه و آله و سلّ عامۀ مردم را به توحید دعوت کرد - جانشینی پیامبر اکرم (صلّ (1

اول دعوت باید برای مردم مشخص شود.

م) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول ی اهللا علیه و آله و سلّ خویشان خود را انذار داد - جانشینی پیامبر اکرم (صلّ (2

دعوت باید برای مردم مشخص شود.

م) جز دریافت و ابالغ وحی را دارد و ی اهللا علیه و آله و سلّ خویشان خود را انذار داد - امام همۀ مسئولیت های پیامبر (صلّ (3

تنها خداوند می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند.

م) جز دریافت و ابالغ وحی را ی اهللا علیه و آله و سلّ عامۀ مردم را به توحید دعوت کرد - امام همۀ مسئولیت های پیامبر (صلّ (4

دارد و تنها خداوند می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

قرآن کریم چه توصیه ای برای دختران و پسران، قبل از ازدواج، بیان نموده است؟239

ایمان داشته باشند تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان دهد. (1

عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان دهد. (2

عفاف پیشه کنند تا خداوند رزق و روزی آنان را به بهترین شکل توسعه دهد. (3

ایمان داشته باشند تا خداوند رزق و روزی آنان را به بهترین شکل توسعه دهد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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ق240 الم)، انحصار ارسال رسوالن عليهم صلوات اهللا اجمعين، به سوی بندگان از جانب خدای متعال، تحقّ به بيان امام كاظم (علیه الّس

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

ايمان - معلول برتری معرفت (2 ل - معلول برتری معرفت تعقّ (1

ت استواری ايمان ايمان - علّ (4 ت استواری ايمان ل - علّ تعقّ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

باتوجه به فرمایش حضرت موسی بن جعفر (ع) معرفت برتر چه ثمره ای خواهد داشت و توانایی حرکت به سوی هدف درست241

نتیجۀ وجود کدام ارزش در انسان است؟

پذیرش بهتر پیام الهی - فطرت پاک الهی (2 کشف راه درست زندگی - اختیار و انتخاب (1

پذیرش بهتر پیام الهی - اختیار و انتخاب (4 کشف راه درست زندگی - فطرت پاک الهی (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

ْد كاَن َلُكْم ِفي رسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ پیامبر اکرم را الگوی همگان معرفی نموده است، کدام242 قَ باتوجه به اینکه قرآن کریم در آیه ﴿َل

مورد به سخنی از اهل بیت ایشان در مورد مهم ترین زمان برای آراستگی اشاره می کند؟

خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش می آید. (1

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است. (2

خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود آماده و آراسته باشد. (3

ناخن های خود را مقداری بلند بگذارید چون برای شما زیباتر است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

مجاهدۀ امامان معصوم (ع) در راستای والیت ظاهری، هنگامی که با حساسیت دشمن روبه رو می شدند، چگونه پیش می رفت؟243

در قالب تقیه، یعنی به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند. (1

در قالب والیت معنوی تا اینکه انسان های بافضیلت به واسطۀ آنان به برکت برسند. (2

گاهی آنان می دانستند. گاهی بخشی به مردم، چون راه رهایی مسلمانان را آ در چارچوب آ (3

در چارچوب عدم تأ�د حاکمان، طوری که باتوجه به تفاوت های رفتاری آنان اقدام کنند. (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 
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هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا (ص) بیان چه مطلبی بود و برای تب�ن آن، کدام آیۀ شریفه را244

تالوت می کردند؟

ْجَس اهل البیت...﴾ ُکُم الرِّ َما ُیِریُد اُهللا ِلُیْذِهَب َعْن نَّ معرفت اهل بیت (ع) - ﴿ِإ (1

ْجَس اهل البیت...﴾ ُکُم الرِّ َما ُیِریُد اُهللا ِلُیْذِهَب َعْن نَّ عصمت اهل بیت (ع) - ﴿ِإ (2

ُکْم...﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ َه عصمت اهل بیت (ع) - ﴿َیا َأیُّ (3

ُکْم...﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ َه معرفت اهل بیت (ع) - ﴿َیا َأیُّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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دبیردرسمدرسه

گزینه 2 1

برترین مقام رسول خدا (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) والیت معنوی ایشان است که ایشان به واسطۀ انجام وظایف عبودیت و بندگی

به درجه ای از کمال نائل شدند که می توانستند عالم غیب را مشاهده کنند و واسطۀ فیض خالق به مخلوق گردند.   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 2 2

پاسخ به نیازهای برتر انسان: الف) باید کامًال درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون

است. درحالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست. ب) باید همه جانبه باشد.

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 1 3

انسان اندکی که از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهایی مهم روبه رو

می بیند. این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و حّتی درد متعالی تبدیل می گردند که آرام و قرار را از او می گیرند و تا پاسخ

آن ها را نیابد آرام نمی گیرد. این دغدغه و درد نشانه بیداری، هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است.

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 4

خرید کاالی ایرانی ← اولویت دادن به اهداف اجتماعی از مسئولیت   های مردم نسبت به رهبر.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

MrKonkoriآقای کنکوردینی یازدهم کنکور
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گزینه 4 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 6

ت جعل و تحریف ت خود و اقدامات آن ها مسائلی بود که علّ منع نوشتن احادیث و نیاز حاکمان و صاحبان قدرت به توجیه موقعّی

م) بود. احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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گزینه 2 7

ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست "انما ولیکم اهللا و رسوله..." (علت) و به همین جهت، فرمان برداری و اطاعت از

دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده "اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول..."، ضروری و واجب است . (معلول)

اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد.

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته (ناشی) از فرمان الهی

نیست، "طاغوت" نامیده می شوند.

پذیرش حکومت "طاغوت" و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است. (علت)

بنابراین، الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که "طاغوتی" نباشد؛ یعنی موردپذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را

که در قرآن و روایات آمده است، به اجرا درآورد. (معلول)

ِزَل ِمْن َقْبِلَک﴾ به این موضوع اشاره دارد. نْ َل ِإَلْيَک َو ما ُأ ِز نْ وا ِبما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ذيَن َيْزُعُموَن َأ ي الَّ َر ِإَل آیۀ ﴿َأَلْم تَ

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ 1: یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایۀ عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را بر

اساس قوانین عادالنه بنا نهند.

گزینۀ 3: اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد نه اینکه هیچ

ارتباطی با حکومت های طاغوتی نداشته باشند.

گزینۀ 4: آیا ندیده ای کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند

داوری به نزد طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی

دورودرازی بکشاند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 8

ا َلُموِسُعوَن﴾ به انبساط جهان، یکی از نکات علمی بی سابقه که در قرآن آمده، اشاره دارد که یکی نَّ ٍد َو ِإ َماَء َبَنْیَناَها ِبَأْی آیۀ شریفۀ ﴿َو السَّ

از مهم ترین کشفیات نجومی بشر در قرن بیستم است. ترجمۀ آن چنین است: "و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را

وسعت میبخشیم." این آیه بیانگر اعجاز محتوایی قرآن و نظریۀ انبساط است. در این نظریه می خوانیم کهکشان ها با سرعت

فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که درنتیجۀ آن جهان هستی مدام در حال انبساط و گسترش 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 
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گزینه 1 9

- رشد و پرورش فرزندان از اهداف ازدواج: خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هيچ نهادی نمی تواند جايگزين آن شود.

فرزند، ثمره پيوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن ها است.

آنان دوام وجود خود را در فرزند می بینند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.

- دورۀ بلوغ تا ازدواج يکی از حساس ترین و ارزشمندترين دوره های عمر انسان است و دورۀ گذر از کودکی و ورود به بزرگ سالی و

پذيرش مسئولیت های زندگی است.

- رشد اخالقی و معنوی از اهداف ازدواج:

پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده:

       از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کنند.

       مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند.

       مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند.

       با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نائل می شوند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 10

در حقیقت پیامبر اکرم (ص) با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود فعالیت های خودسرانه برای به دست گرفتن

زمامداری و قدرت را پیش بینی می کرد. به همین علت، تمام تالش خود را به کار می برد تا شخصیت ممتاز حضرت علی (ع) را به

مردم معرفی کند. تعصبات جاهلی و قبیله ای را از افکار آنان بزداید و کسانی را که می خواهند برای رسیدن به قدرت از این

اعتبارات استفاده کنند به انزوا کشاند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 4 11

"ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را ابالغ کن و اگر انجام ندهی پس رسالت خود را انجام نداده ای و

خداوند تو را از مردم در امان می دارد همانا خداوند قوم کافران را هدایت نمی کند."

از قسمت "رسالت خود را انجام نداده ای" برداشت می شود که ابالغ والیت با تمام 23 سال رسالت برابری می کند.

همچنین از همین قسمت، حتمّیت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت حضرت علی (علیه الّسالم) برداشت می شود.

م بودن و اجتناب ناپذیری بی نصیبی کافران از هدایت الهی است. "قوم کافران را هدایت نمی کند" نیز بیانگر مسلّ

لذا گزینه های (1)، (2) و (3)، پیام های درستی را در بر دارند.

عبارت شریفۀ "تو را از مردم در امان می دارد." عنوان می کند که گرچه این امر برای بسیاری ناخوشایند است و ممکن است جان

پیامبر را تهدید کند، لذا خالی از دغدغه و مشکل نیست و گزینۀ (4) پاسخ سؤال است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 2 12

تصرف در طبیعت به اذن خداوند، نشانۀ وصول به مرتبۀ والیت معنوی و بهره مندی انسان ها از هدایت، نتیجۀ والیت معنوی است.

کنکور سراسری هنر داخل 1390
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گزینه 3 13

یاران واقعی امام زمان (عج)، کسانی هستند که قبل از ظهور آن حضرت، تمرین کرده و در صحنۀ فعالّیت های اجتماعی و نبرد

دائمی حق و باطل، در جبهۀ حق، حضوری فعال داشته باشند.

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 1 14

شرایط مرجع تقلید

باتقوا باشد. (تقوا یک حالت و قدرت روحی است که مانع رفتن انسان به سوی گناه می شود و مانند حافظ و نگه دارندۀ از گناه عمل

می کند)

عادل باشد (عدالت، مراتب دارد. عدالت پیامبر و امام به معنای دوری از هرگونه ظلم است. عدالت فقیه باید آن قدر باشد که

به ندرت از وی گناهی سر بزند. عدالت یک فرد عادی باید به اندازه ای باشد که مردم به وی اعتماد کنند و به دروغ گویی و گناه

مشهور نباشد.)

زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز، به دست آورد.

اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد.

راه های شناخت مرجع تقلید:

شناخت متخصص در احکام دین، مانند شناخت هر متخصص دیگر است. ما همان طور که برای یافتن بهترین پزشک، معمار یا

مهندس، تحقیق و جست وجو می کنیم، برای شناخت فقیه واجد شرایط نیز باید تحقیق نما�م و یکی از راه های زیر را پیش گیریم:

1- از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد، بپرسیم.

2- یکی از فقیهان، در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد شرایط است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 15

بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة اّن فی ذلک آلیاٍت لقوم

یتفّکرون﴾، یکی از اهداف و ثمرات ازدواج، انس و آرامش یافتن با همسر است که در عبارت "لتسکنوا الیها" مطرح شده است.

کید واقع شده است. " مورد تأ برابری زن و مرد به عنوان زوج یکدیگر در عبارت قرآنی "من انفسکم ازواجاً

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 4 16

رسول خدا (ص) برای بسته نشدن راه هدایت به روی مشرکان؛ در جنگ  ها به مسلمانان سفارش می  کرد که پیران، زنان و کودکان

را نکشند و این سفارش، بیانگر سخت  کوشی و دلسوزی پیامبر در هدایت مردم است.

رسول خدا (ص) برای محبت و مدارا با مردم به آنان می  فرمود: بدی  های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید، زیرا دوست دارم با دلی

پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.

حضرت علی (ع) در توصیف سخت  کوشی و دلسوزی پیامبر (ص) در هدایت مردم، رسول خدا را به طبیب سّیار تشبیه می  نمود که

خود به سراغ مردم می  رفت و با داروهای خویش، بیماران سرگشته را درمان می  کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 17

رسول خدا (ص) آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد، که گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه فراوان

الّ َیکونوا ُمؤِمنیَن: از اینکه برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را [از شدت فَسَک َا َک باِخٌع نَ لَّ از پا درآید که خداوند به او فرمود: "َلَع

اندوه] از دست بدهی" این آیه بیانگر سخت کوشی و دلسوزی پیامبر در هدایت مردم است.

امام علی (ع) در توصیف طبابت سّیار رسول خدا (ص) می فرماید: "... به هرجا که نیاز باشد، مرهم بگذارد، بر دل های کور،

گوش های کر، زبان های گنگ، او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد."

دقت شود که اشاره به "دل خالی از کدورت"، به حدیث پیامبر در مورد "محبت و مدارا با مردم" توجه می دهد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 18

انتخاب شیوۀ درست مبارزه ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

معرفی خویش به  عنوان امام برحق ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

ت و جهت مبارزۀ امامان با حاکمان تالش برای برقراری عدالت ← علّ

سخت  کوشی و دلسوزی در هدایت مردم ← سیرۀ پیامبر در رهبری جامعه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 19

با توجه به آیۀ گزینۀ (4) که در شأن حضرت علی (علیه الّسالم) که در حال رکوع انگشتری خود را به فقیری بخشیدند، نازل شد؛

م) آن را به ی اهللا علیه و آله و سلّ م) عنوان کرد و پیامبر (صلّ ی اهللا علیه و آله و سلّ قرآن یک معیار را برای والیت پس از پیامبر (صلّ

مردم معرفی کرد چراکه پس از نزول آن شتابان به مسجد آمد و پرسید که آیا کسی در حال رکوع چیزی بخشیده است و مردم

حضرت علی (علیه الّسالم) را نشان دادند. این کار باعث شد تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان آن

از بین برود.

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 3 20

م) بودیم که علی (علیه الّسالم) ی اهللا علیه و آله و سلّ جابر بن عبداهللا انصاری می گوید: در کنار خانۀ خدا و در حضور رسول خدا (صلّ

م) وارد شد و فرمود: "برادرم به سویتان آمد" و پس ازآن رو به سوی کعبه ی اهللا علیه و آله و سلّ وارد شد و بعد ایشان رسول خدا (صلّ

کرده و فرمودند: "سوگند به خدایی که جانم در دست اوست این مرد و کسانی که از او پیروی می کنند، رستگارند و در روز قیامت

اهل نجات اند." و پس از بیان ویژگی های امیر مؤمنان (علیه الّسالم) آیۀ "ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیرالبریة"

نازل شد.  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 2 21

ازآنجاکه از اصول امامان در مبارزه با حاکمان، عدم تأ�د حاکمان و معرفی خویش به عنوان امام بر حق بود، ائمه، حاکمان را به عنوان

جانشین رسول خدا (ص) به رسمیت نمی شناختند و مشروعیتی برای آن ها قائل نبودند و خود را شایستۀ این مسئولیت می دانستند

و آنان را در غصب خالفت رسول خدا (ص) یکسان می دیدند. ازاین رو حاکمان همواره با امامان به بدی رفتار می کردند و نسبت به

آنان و یارانشان انواع سختی ها و آزار و اذیت ها را روا می داشتند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 22

امام حسین (ع) در زمان معاویه همان روش برادر بزرگوارش (امام حسن (ع)) را پیش گرفت و تا معاویه زنده بود (به مدت ده

گاه نمود. سال) علیه او جهاد نکرد؛ ولی با انتقادهای شدید از معاویه مردم را آ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 23

زمانی که پیامبر این کالم را به پیشگاه خدا عرضه داشت فرشتۀ وحی آمد و آیه تطهیر نازل شد. برای اینکه مردم از این موضوع -

اهل بیت دارای علم و عصمت کامل اند و اینکه تنها همین چهار نفر اهل بیت را تشکیل می دهند - باخبر شوند، ایشان هرروز صبح

هنگام رفتن به مسجد این آیه را در مقابل خانه فاطمه (سالم اهللا علیها) می خواند و اهل خانه را اهل بیت صدا می زد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

گزینه 3 24

ُهم آَمنوا ِبما ُانِزَل نَّ ذین َیزُعموَن َا ی الَّ َر ِاَل م تَ قرآن کریم در مورد ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت می فرماید: "َاَل

ُهم َضالًال َبعیدًا: آیا لَّ یطاُن َان ُیِض روا ِبِه َو ُیریُد الشَّ کفُ حاَکموا ِاَلی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َی ِاَلیَک َو ما ُانِزَل ِمن َقبِلَک ُیریدوَن َان َیَت

ندیده ای کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به نزد

طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دورودرازی بکشاند."

ُهم آَمنوا﴾. نَّ پس ویژگی کسانی که شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دورودرازی بکشاند، ایمان پنداری است: ﴿َیزُعموَن َا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 25

﴾ مورد توجه واقع شده است. یءٍ َحیٍّ ماِء ُکلَّ َش َنا ِمَن الْ لْ مایۀ حیات جهان مادی و اساس زندگی، آب است که در آیۀ شریفۀ ﴿َو َجَع

زیبایی و اعجاز لفظی قرآن کریم، سبب نفوذ خارق  العادۀ آن در افکار و قلوب در طول تاریخ بوده است.

علل فرستادن پیامبران متعدد عبارت  اند از: الف) استمرار و پیوستگی در دعوت، ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم، ج) تحریف در

تعالیم پیامبران پیشین

دقت شود که آمادگی بشر برای دریافت برنامۀ کامل، از عوامل ختم نبوت است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 3 26

تفاوت انسان ها از جهت مرد یا زن بودن باعث شده که آن دو به یکدیگر نیاز پیدا کنند بدون اینکه یکی از آن ها بر دیگری برتری

ذاتی پیدا کند. تفاوت جنسیت برتری ایجاد نمی کند؛ بلکه مالک برتری نزد خداوند تقوی است. مرد یا زن هرکدام به میزان تقوا و

دوری از گناه نزد خدا گرامی خواهند بود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی یازدهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 27

آشکار کردن رهنمودهای قرآنی همان گونه که از نام آن هم مشّخص است، طبق متن کتاب به موضوع تعلیم و تفسیر قرآن کریم

بازمی گردد.

م) و آداب زندگی ایشان را به ی اهللا علیه و آله و سلّ الم) و فاطمه (سالم اهللا علیها)، سخنان نبی اکرم (صلّ امیر مؤمنان (علیه الّس

فرزندان خود آموزش می دادند و از آنان می خواستند این آموزش ها را به امامان بعد از خود منتقل کنند. (اقدام برای حفظ سخنان و

سیرۀ پیامبر اکرم)

ائمه با تکیه بر علم الهی خود به دوراز انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فّعال دربارۀ مسائل مختلف اظهارنظر کرده و مسلمانان

را از معارف خود بهره مند  می ساختند. (تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 1 28

به دلیل غایب بودن ایشان، بهره مندی از امام در عصر غیبت کاهش می یابد. ازاین رو آن حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه

کرده اند. در این دوره، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام

دین. لذا این بهره مندی، منحصر به "والیت معنوی" می شود که نیازمند ظاهر بودن بین مردم نیست. ایشان به اذن خداوند از

گاه است، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی خویش برخوردار احوال انسان ها آ

می سازد. امام عصر در نامه ای به شیخ مفید از علمای بزرگ اسالم، می فرماید:

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست". (اطالع دقیق) "ما از اخبار و احوال شما آ

ایشان در ادامه همین نامه می فرماید:

"ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم که اگر جز این بود، دشواری ها و

مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان، شما را ریشه کن می کردند."

هم اکنون نیز امام عصر سرپرست، حافظ و یاور مسلمانان است.

هدایت باطنی افراد، حل بعضی از مشکالت علمی علما، خبر دادن از پاره ای رویدادها، دستگیری از درماندگان و دعا برای مؤمنان،

نمونه هایی از یاری رسانی های آن حضرت است. چه بسیارند افرادی که از یاری آن امام برخوردار می شوند، بدون آنکه ایشان را

بشناسند.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 29

بخش اصلی رهبری امام مربوط به والیت معنوی است.

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نیست که اگر امام عصر در نامه ای به شیخ مفید می فرماید "ما از اخبار و احوال شما آ

جز این بود ..."

علت اصلی غیبت امام، خود مردم هستند.

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 30

غ ما انزل الیک ... و ها الرسول بلّ خداوند در جریان نزول آیه ابالغ یا تبلیغ وعده می دهد که پیامبر را از آسیب مردم حفظ کند ﴿یا اّی

اهللا یعصمک من الناس﴾: "ای رسول، آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده برسان ... خداوند تو را از مردمان حفظ کند."

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 31

امام على (ع) مىفرماید: "زمین از حجت خدا (امام) خالى نمىماند؛ اّما خداوند، به علت ستمگرى انسانها و زیادهرویشان در گناه،

آنان را از وجود حجت در میانشان بىبهره مىسازد."

امام عصر (عج)، خود مى فرمايد: "بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد."

اين پنهان بودن در پشت ابر ناشى از عدم شايستگى انسان ها در بهره مندی از رهبری ظاهری ايشان است.

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 2 32

به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت، تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد، یا به گونه ای

تغ�ر می یافت که با اصل آن متفاوت می شد (تغ�ر در اصول)؛ براین اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را

بار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

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 33

الزمۀ استقرار و ماندگاری یک پیام تبلیغ دائمی و مستمر آن است. محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده و همه آورندۀ یک

دین بوده اند، اما تعالیم آن ها در برخی احکام فرعی تفاوت داشته است. همچنین باید بدانیم که پیدایش ادیان مختلف ازنظر قرآن

موردقبول نیست و دین خدا یک دین واحد است.  

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 34

ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست "انما ولیکم اهللا و رسوله..." (علت) و به همین جهت، فرمان برداری و اطاعت از

دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده "اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول..."، ضروری و واجب است. (معلول)

اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد.

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته (ناشی) از فرمان الهی نیست،

"طاغوت" نامیده می شوند.

       فرمان الهی منشأ قانون و فرمان طاغوت نیست.

پذیرش حکومت "طاغوت" و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است. (علت)

بنابراین، الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که "طاغوتی" نباشد؛ یعنی موردپذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را

که در قرآن و روایات آمده است، به اجرا درآورد. (معلول)

آیۀ زیر بیانگر این موضوع است:

روا ِبه َو کفُ حاَکموا ِاَلی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َی َل ِاَلیَک َو ما ُانِزَل ِمن َقبِلَک ُیریدوَن َان َیَت ُهم آَمنوا ِبما ُانِز نَّ ذیَن َیزُعموَن َا ی الَّ َر ِاَل م تَ ﴿َاَل

ُهم َضالًال َبعیًدا﴾ لَّ یطاُن َان ُیِض ُیریُد الشَّ

امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی دراین باره می فرمایند:

"به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش "طاغوت" است، ما موظفیم آثار شرک را از

جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم."

حاکمیت طاغوت ← شرک آمیز بودن هر نظام سیاسی غیراسالمی ← وجوب زدودن و امحای آثار شرک از جامعۀ اسالمی

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به شرک عملی اشاره دارد و اینکه حتی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم هم نمی تواند ضامن کسی باشد که هوی و

هوس خود را به خدایی گرفته است.

گزینۀ 2: مردودیت شرک در والیت را بیان می کند.

گزینۀ 3: به "ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم" از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 35

باتوجه به ادامۀ آیه و ترجمۀ آن: "پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به دین گذشتگان خود برخواهید گشت؟ پس هرکس به

عقب بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خدا به زودی سپاس گزاران را پاداش خواهد داد."

سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت، پس از رحلت ایشان، کسانی هستند که در مسیر دینی که پیامبر (ص) ساخته اند باقی بمانند و

هیچ تزلزلی به خود راه ندهند.

کید بر مسیری است که پیامبر ساخته است لذا گزینه های (3) و (4) هر دو نزدیکی بسیاری با این مفاهیم دارند اما در این آیه تأ

گزینه (4) صریح تر به این مفهوم اشاره کرده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1390
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گزینه 2 36

از جنبه های اعجاز لفظی قرآن کریم می توان زیبایی های لفظی، ساختار موزون کلمه ها و جمله ها، رسایی در معنا با وجود ایجاز و

اختصار، زیبایی و شیرینی بیان، موزون بودن کلمه ها، رسایی تعبیرات و ... را نام برد.

تذّکر: گزینه های دیگر مربوط اعجاز معنوی قرآن کریم می باشند.   

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 37

"معرفی خویش به عنوان امام بر حق" از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان است.

آن بزرگواران، همواره خود را به عنوان امام و جانشین بر حق پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم معرفی می کردند؛ به گونه ای که

مردم بدانند تنها آن ها جانشینان رسول خدا و امامان بر حق جامعه اند.

به طور مثال، امام صادق علیه السالم در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از سراسر سرزمین های اسالمی

حضور داشتند، در میان انبوه جمعیت، حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند و فرمودند:

"ای مردم! رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم امام و رهبر بود، پس از او علی علیه السالم و سپس حسن و حسین و علی بن

حسین و محمد بن علی علیهم السالم به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم."

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 38

ْغ...﴾ و پس ازآن پیامبر با مردم سخن ُسوُل َبلِّ َها الرَّ در تاریخ هجدهم ماه ذی حّجه در حجةالوداع، آیۀ ابالغ یا تبلیغ نازل شد ﴿َيا َأيُّ

گفت و پس از سخنرانی اعالم فرمود: "من کنُت موالُه فهذا علٌی موالُه"

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 39

حاکمان جور به اندیشه هایی میدان می دادند که به نفع آن ها و موقعّیشان بود و در این راستا به کسانی از علمای اهل کتاب

همچون کعب االحبارها میدان می دادند تا قرآن را به نفع خود تفسیر کنند.

تذکر: عبارت گزینۀ 2 به دلیل اشاره به تحریف قرآن صحیح نیست، چراکه قرآن هیچ گاه در آن تحریف نشد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 1 40

عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و از بین رفتن ترديدها:

       شناخت جايگاه امام در پیشگاه الهی

       آشنايی با شیوۀ حکومت داری ايشان به هنگام ظهور

       آشنايی با ویژگی های ايشان در سخنان معصومین علیهم السالم

الزم به ذکر است که "پیروی از فرمان های امام عصر" از مسئولیت های منتظران است.

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 2 41

وقتی می  گویند خداوند "عزیز" است، معنایش این است که کسی نمی  تواند در ارادۀ او نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند. عزیز

﴾: "... که هرچه عزت است، از آِن خداست." برداشت می  شود؛ زیرا خداوند سرچشمۀ همۀ میعاً ةُ َج ِه العزَّ لّ بودن خدا از آیۀ ﴿... َفِل

قدرت  ها و عزت  ها است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 4 42

مفهوم حدیث ثقلین، آن است که عترت و قرآن از یکدیگر جدا نمی شوند. در حدیث "علٌی مع القرآن و القرآن مع علی" نیز همین

موضوع مطرح شده است و باید توجه نمود که یکی از مصادیق عترت، حضرت علی (ع) است؛ و مطابق حدیث ثقلین "ما ِان

وا ابدًا" هدایت همیشگی و رهایی از گمراهی و ضاللت نتیجۀ تمّسک همیشگی به قرآن و عترت است. کتم بهما لن تضلّ تمّس

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 43

آیۀ "و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة: و از نشانه های او اینکه از خودتان برایتان

همسرانی آفرید تا با آن ها آرامش یابید و بین شما مّودت و رحمت قرار داد." تمام خواسته های صورت سؤال را پاسخ می دهد.

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

گزینه 3 44

م) نیست مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگری بودند، پس اگر او بمیرد یا کشته ی اهللا علیه و آله و سلّ ترجمه آیه: و محمد (صلّ

شود، آیا شما به عقب برمی گردید؟ و هر کس به عقب بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خدا سپاسگزاران را پاداش

خواهد داد.

این آیه اظهار می کند که وجود پیامبر نباید بر ثبات قدم مسلمانان در دین خدا اثر بگذارد. پس سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت

کسانی اند که در رویدادهای سخت ثابت قدم باشند.

دالیل رّد دیگر گزینه ها:

گزینۀ (1) و (2): در این آیه تنها به رسالت پیامبر اسالم اشاره شده است و دیگر پیامبران در این آیه مدنظر نیستند.

باید توجه کرد که تیتر قبول پیوستگی رسالت انبیا با آیه 13 سوره شوری، شرع لکم من الدین ما وصی ... است.

گزینۀ (4): طبق ترجمه، آیه برای اثبات سپاسگزاری است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390
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گزینه 1 45

جابر بن عبداهللا انصاری، از یاران خوب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم می گوید: در کنار خانۀ خدا و در حضور رسول خدا

صلی اهللا علیه و آله و سلم بوديم که علی علیه السالم وارد شد. رسول خدا فرمود: برادرم به سويتان آمد. سپس رو به سمت کعبه

کرد و دست بر آن گذاشت و فرمود: "سوگند به خدايی که جانم در دست قدرت اوست، اين مرد و شيعيان و پيروان او، رستگارند و

در روز قيامت، اهل نجات اند".

در همین هنگام آیۀ زير بر پيامبر خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم نازل شد و پيامبر آن را قرائت کرد:

ِة﴾ َبِريَّ اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر الْ وا َوَعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم ﴿ِإنَّ الَّ

﴿کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته انجام دادند، اينان بهترين مخلوقات اند."

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 2 46

استمرار در دعوت انبیا و ترویج پیوسته دین الهی موجب آن شد که تعالیم الهی در میان مردم بماند و جزو آداب و فرهنگ آنان

شود.

تذکر: گزینۀ (1) از دالیل تجدید نبّوت است و ارتباطی به جاودانه شدن تعالیم پیامبران ندارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گزینه 2 47

حضرت علی (علیه الّسالم) فرمود: "هنگامی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رها کنندگان و

پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص

دهید و وقتی می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان آن را بشناسید."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 48

ةً َو َرْحَمًة﴾: "و از نشانه های خدا آن است که وا ِإَلیَها َو َجَعَل َبیَنکْم َمَودَّ کنُ ِسکْم َأْزَواًجا ِلَتْس فُ نْ َق َلکْم ِمْن َأ آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمْن آیاِتِه َأْن َخَل

همسرانی از [نوع] خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید و میان شما "دوستی" و "رحمت" قرارداد. همانا در این مورد،

نشانه هایی است برای کسانی که تفکر می کنند." بیانگر ایجاد آرامش میان همسران با انس و هم صحبتی است.

هریک از زن و مرد، عالوه بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری هستند و این نیاز نیز پس از بلوغ آشکار می شود. این نیاز

به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف کند، اما بدون همسر زندگی کند، بازهم یک بی قراری و

ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می شود.برای اینکه آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان

همسران پدید آید، قرآن کریم از آنان می خواهد که دو ویژگی "موّدت و رحمت" در میان آن ها شکل بگیرد.

آیۀ گزینه های 3 و 4 مربوط به "رشد و پرورش فرزندان" از اهداف ازدواج است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 49

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای

سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است.

دقت شود که سرپیچی از کتاب آسمانی صحیح نیست؛ زیرا لزوماً در همۀ کتاب ها به پیامبر بعدی بشارت داده نشده است؛ اما خود

کید می کرد. آنان که دینی غیر از اسالم را برگزیده اند، در آخرت زیان پیامبر به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأ

ةِ ِمَن الخاِسریَن: و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، از او می بینند: "َو َمن َیبَتِغ َغیَر اِالسالِم دیناً َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلخیَر

پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 50

حدیث ثقلین: "من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم، کتاب خدا و اهل بیتم عترتم را. تا وقتی که به این دو تمسک بجو�د

هرگز گمراه نمی شوید."

طبق حدیث هدایت همیشگی امت اسالمی درگرو تمسک همیشگی اعالم شده است.

همچنین عنوان می کند که همان طور که قرآن و پیامبر الزم و ملزوم یکدیگرند، قرآن و اهل بیت نیز این گونه اند. لذا قرآن همیشگی

ایجاب می کند عصمت همیشگی را.

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 51

ی م) است، موضوع تجلّ از حدیث سلسلة الذهب که از مصادیق اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

توحید در زندگی اجتماعی افراد با والیت امام که همان والیت خداست برداشت می شود.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 52

امام عصر در نامه به شیخ مفید به موضوع والیت معنوی در عصر غیبت اشاره دارد و بیانگر آن است که امام عصر (عج) سرپرست و

حافظ و یاور مسلمانان است و رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون با امام عصر (عج) می باشد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 53

تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست. همان طور که پیامبر از طرف خداوند معّین می شود، تنها کسی که می تواند فرد

شایستۀ مقام امامت را انتخاب کند نیز خداست.

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 54

در قسمت اول از مسئولیت های منتظر، یعنی تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام آمده است. افزایش معرفت به امام و تقویت

محبتی که به دنبال آن می آید، وظیفۀ هر مسلمانی است، پیامبر اکرم (ص) در مورد ایشان می فرماید، هرکس که دوست دارد خدا

را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر (عج) را بپذیرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 4 55

اصول مجاهده امامان در راستای والیت ظاهری سه مورد است:

1) عدم تأ�د حاکمان

2) معرفی خویش به عنوان امام بر حق

3) انتخاب شیوه های درست مبارزه

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ 1) اگر حاکمی مطابق دستور اسالم عمل می کرد او را تأ�د می کردند.

گزینۀ 2) ائمه مشروعیتی برای حاکمان قائل نبودند و همواره خود را به عنوان جانشین پیامبر معرفی می کردند.

گزینۀ 3) به صورت علنی مبارزه نمی کردند بلکه تقیه می کردند یعنی آن بخش از مبارزات خود را که دشمن حساسیت داشت در

قالب تقیه پیش می بردند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 56

این حدیث از امام رضا (علیه الّسالم) نقل شده است و ایشان فرموده اند که این حدیث را از پدرشان و پدرشان از پدرانشان شنیده 

و نقل کرده اند. ازاین رو به خاطر توالی اسامی امامان این حدیث به سلسلة الذهب معروف شده است.

الزم به ذکر است در ادامۀ این حدیث آمده که امام خود را از شروط حفظ از عذاب الهی می دانند که این موضوع به معنای اهّمّیت

والیت و وجوب اطاعت از جانشینان خداوند در زمین است که در آیۀ "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الّرسول: ای کسانی که

ایمان آورده اید خداوند و پیامبر را اطاعت کنید" به آن اشاره شده است.

با توجه به قسمت دّوم سؤال، پاسخ صحیح گزینۀ (1) است.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 57

درخواست حضرت موسی (علیه الّسالم) از خدا، مبنی بر مشاور قرار دادن هارون و پشتیبانی و شراکت او در امر هدایت مردم با

حدیث منزلت ارتباط دارد. عبارت "ایهاالناس من اولی بالمومنین من انفسهم" قبل از بیان حدیث غدیر به زبان آمد و واقعۀ غدیر که

مستند دّوم است، در آن پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) جملۀ "من کنت مواله فهذا علی مواله" را سه بار تکرار کرد.

کنکور سراسری زبان داخل 1393
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گزینه 1 58

آیۀ شریفه به رشد و پرورش فرزندان که سومین هدف ازدواج است، اشاره دارد.

مطابق این هدف، خانواده، بستر رشد و بالندگی فرزندان است و فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکم بخش وحدت روحی آن ها

است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 59

ممنوعّیت نوشتن احادیث باعث شد تا تنها راه نگهداری آن ها حافظه باشد که این موضوع چند اشکال اساسی داشت:

اّول آنکه راه را برای جاعالن حدیث باز می کرد تا بر اساس اغراض شخصی حدیثی را جعل یا در آن تحریف کنند.

دّوم آنکه مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار سلیقه ی شخصی را در احکام دینی دخالت

می دادند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 60

ُامّ َسَلمه، همسر رسول خدا (ص) مى گوید: روزى ایشان در خانه استراحت مى کرد که دختر بزرگوارش فاطمه زهرا (س) وارد شد.

پیامبر (ص) ایشان را به کنار خود دعوت کرد. حضرت فاطمه (س) نزد پیامبر رفت و در کنار ایشان نشست. پس از وى به ترتیب،

حضرت على (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) آمدند. رسول خدا (ص) آنان را نیز در کنار خود جاى داد. آنگاه براى آنان دعا

کرد و فرمود:

"خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدى و ناپاکى حفظ کن!"

در همین زمان فرشتۀ وحى آمد و آیۀ تطهیر را قرائت کرد.

برای اینکه مردم از این موضوع مطلع شوند، پیامبر مدت ها هرروز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ فاطمه (س) می گذشت

و اهل خانه را "اهل بیت" صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند.

ذیَن َمَعه...﴾ بیانگر و مؤید مقام الگویی پیامبر در میان امت است. ُکْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة فی  ِإْبراهیَم َو الَّ ْت َل آیۀ شریفۀ ﴿َقْد کانَ

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 61

بی  بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت و دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دین نتیجۀ نامطلوب

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) و مهم  ترین چالش عصر ائمه (ع) است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 62

عالی ترین هدف از اهداف تشکیل خانواده، رشد اخالقی و معنوی هریک از اعضا است.

طبق ترجمۀ آیۀ صورت سؤال "و از نشانه های او اینکه آفرید برای شما از خودتان همسرانی را تا با آن ها آرامش یابید و بین شما

موّدت و رحمت قرار داد."  آرامش درونی حاصل از ازدواج زمینه ساز موّدت و رحمت است.   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 1 63

طبق فرمایش صورت سؤال حضرت علی (علیه الّسالم)، الزمۀ امید و انتظار، دعا برای ظهور آن حضرت و حضور در پیشگاه اوست.

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 4 64

بخش اصلی رهبری امام زمان (عج)، والیت معنوی ایشان است.

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نمی ماند که ایشان در نامه ای به شیخ مفید فرموده است که: ما از اخبار و احوال شما آ

اگر جز این بود مشکالت و مصیبت ها بر شما فرود می آمدند.

لذا هم اکنون نیز سرپرستی، حفاظت و یاوری مسلمانان با ایشان است.

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 2 65

بنا بر آیات سورۀ عصر 4 گروه از خسران روز قیامت در امان هستند.

ْبِر"، در سورۀ بینه خداوند مؤمنین نیکوکار را به صفت "بهترین واَصْوا ِبالصَّ َحقِّ َو تَ الْ واَصْوا ِب اِلحاِت َو تَ وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم "الَّ

ِة" استفاده کرد و گفت که م َخیُر الَبِریَّ اِلحاِت" از عبارت "ُاولِئَک ُه وا َو َعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم مخلوقات" می آراید. پس می توان به جای "الَّ

مصداق این گروه، علی علیه السالم است.

ذیَن آَمنوا "کسانی که ايمان آوردند ﴿ِانَّ الَّ

َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت                                    و کارهای شايسته انجام دادند،

ِة﴾ اينان بهترين مخلوقات اند." م َخیُر الَبِریَّ ُاولِئَک ُه

" می توان استنباط کرد که علی َحقُّ َمَع َعِليٍّ َحقِّ َو الْ از این حدیث پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم که می فرمایند "َعِليٌّ َمَع الْ

ْبِر" نیز می باشند. واَصْوا ِبالصَّ َحقِّ َو تَ الْ واَصْوا ِب علیه السالم مصداق "تَ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 66

ٌة...﴾ گروهی از مردم، وقت و همت خود فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو َال نَ وا َکافَّ وَن ِلَيْنِفُر نُ ِم ؤْ ُم ا َکاَن الْ خدای متعال می فرماید: ﴿َو َم

ه" بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و... را صرف شناخت دقیق این کنند و به "تفقّ

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 1 67

گاه است، به صورت های بخش اصلى رهبرى امام مربوط به والیت معنوى است. ایشان که به اذن خداوند از احوال انسان ها آ

مختلف، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهاى معنوى برای رشد و تعالى برخوردار مىسازد.

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما امام عصر در نامه اى به شیخ مفید، از علماى بزرگ اسالم، مى فرماید: ما از اخبار و احوال شما آ

پوشیده و مخفى نمى ماند. ایشان در ادامۀ همین نامه مى فرماید: ما در رسیدگى [به شما] و سرپرستى شما کوتاهى و سستی نمیکنیم

و یاد شما را از خاطر نمیبریم که اگر جز این بود، دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مىآمد و دشمنان، شما را ریشه کن مىکردند.

هدایت باطنى افراد، حل بعضى از مشکالت علمى علما، خبر دادن از پاره اى رویدادها، دستگیرى از درماندگان، شفاى بیماران و دعا

براى مؤمنان، نمونه هایى از این دستگیرىها است.

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 3 68

ُسوَل َو ُأوِلی اَألْمِر ذیَن آَمنوا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ ا الَّ َه پس از نزول آیۀ 59 سورۀ نساء (آیۀ اطاعت) در مدینه بر پیامبر (ص): ﴿یا َأیُّ

ُکم... ﴾: "ای مؤمنان، از خدا اطاعت کنید و از رسول و ولّی امرتان اطاعت کنید."، جابر بن عبداهللا انصاری نزد رسول خدا آمد و ِمْن

گفت: یا رسول اهللا، ما خدا و رسول او را شناخته  ایم، الزم است "اولی االمر" را نیز بشناسیم که پیامبر (ص) نیز اسامی 12 امام به  عنوان

جانشینان بعد از خود، معرفی نمود که به آن حدیث جابر می  گویند؛ یعنی ازآنجاکه مصداق "اولی األمر" در آیه مشخص نشده، برای

گاهی مردم و اشتباه نکردن آن  ها الزم است که خود رسول خدا (ص) آنان را معرفی نماید. آ

دلیل نادرستی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: در مورد آیۀ تطهیر است.

گزینۀ 2 و 4: در مورد حدیث ثقلین هستند.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 69

زن و مرد به عنوان نوع انسان ویژگی های فطری یکسان و هدف خلقت مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود

می توانند به آن هدف برسند لذا کرامتی که خداوند به انسان بخشیده است اختصاص به زن یا مرد به تنهایی ندارد بلکه تنها به

دلیل تفاوت های روان شناختی و زیستی وظایف خاصی دارند که در کنار یکدیگر می توانند به هدف برسند و مکّمل یکدیگر باشند.

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 70

پیامبر (ص) ضمن بیان حدیث جابر و معرفی اولی االمر در مورد امام دوازدهم می فرمایند: "... اوست که ازنظر مردم پنهان می شود

و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدۀ به او باقی می مانند."

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 71

عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله رو شخصیت های برجستۀ جامعۀ خود هستند و آن ها را اسوه قرار می دهند.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 4 72

گذشت زمان و گسترش سرزمین اسالمی، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی،

سیاسی و فرهنگی نیاز به امام و رهبری که جامعۀ اسالمی را به سوی رستگاری هدایت کند، همچنان وجود دارد؛ و نیاز به امامت و

رهبری به همین جهت ضروری است.

کسانی که به عنوان امام از جانب خداوند مسئولّیت های پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) را انجام داده و راه ایشان را ادامه

ت الهی بودن این مقام قابل استنباط می باشد. دهند. تع�ن مقام امامت تنها توسط خداوند صورت می گیرد. به همین علّ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

گزینه 3 73

  علت فرستادن رسوالنی که مبشرین و ُمنذرین می  باشند برای این است که بعد از آمدن پیامبران برای مردم در مقابل خداوند

دستاویز و دلیلی نباشد و راه هرگونه عذر و بهانه را به روی انسان می  بندد. خداوند، در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت

ُسِل...﴾ "رسوالنی (را فرستاد که) ٌة َبعَد الرُّ الّ َیکوَن ِللّناِس َعَلی اهللا ُحجَّ ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئ الهی با فرستادن انبیا فرموده است: ﴿ُرُسًال ُمَبشِّ

بشارت دهنده و بیم دهنده باشند تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد..." 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: به حیات بخشی روح با اجابت دعوت خدا و پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم اشاره دارد. 

گزینۀ 2: وظیفۀ فقها را پس از یادگیری فقه و بازگشت به دیار خود بیان می کند. 

گزینۀ 4: به وعده های الهی برای مؤمنین نیکوکار در آیندۀ تاریخ اشاره دارد.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 74

ذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه﴾: "کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، قرآن می فرماید: ﴿ِاّن الّ

اینان بهترین مخلوقات اند."

قبل از نزول این آیه پیامبر (ص) بیان کرده بود "سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد و شیعیان و پیروان او

رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند". درنتیجه مقصود از "خیر البریه" علی (ع) و پیروان ایشان هستند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 3 75

تعریف تقیه: ائمۀ اطهار علیهم السالم می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در

قالب "تقّیه" پیش ببرند؛ یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.

گاهی های سیاسی و اجتماعی" است. مردم مسئولیت هایی نسبت به رهبر دارند که یکی از آن ها "افزایش آ

برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا، اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم

به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را ببینیم. (نوعی از

تعریف تقیه) ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، می تواند یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکرد

ما باشد.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 1 76

حضرت علی علیه السالم آیندۀ سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان (علت) را که موجب سوارشدن بنی امیه

بر تخت سلطنت بود؛ (معلول) می دید و آنان را از چنین روزی بیم می داد:

"به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آنکه حالل شمارند ... تا آنکه در

حکومتشان دو دسته بگریند: دسته ای بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند."

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 77

خانواده یک نهاد طبیعی و الزمۀ خلقت انسان است و تفاوت های تکمیلی مرد و زن به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست.

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 78

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن، مانند دانش و فرهنگ علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد، است.

ازاین رو، الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ

انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. (بیان و نه ابالغ مجدد تعلیمات)

در حقیقت، هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارۀ توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند آن سخن گفته، اما بیان او در سطح

فهم و درک مردم زمان خود بوده است.

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید:

ء ُاِمرنا                              ما پیامبران مأمور شده ایم (مأموریت الهی انبیا) بیاِ ا َمعاِشَر اَالِن نّ "ِا

م الّناس َعلی َقدِر ُعقِولِهم                              که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگو�م" َکلِّ ن نُ َا

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 3 79

هر انسانی در درون خود با دو دعوت روبه رو است:

- دعوت عقل و وجدان یا همان "نفس لّوامه" که از ما می خواهد در حّد نیاز به تمایالت فروتر (دانی - پست) پاسخ دهیم و فرصتی

فراهم کنیم که تمایالت معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند و آن زیبایی ها وجودمان را فرابگیرند.

- دعوت دیگر، دعوت هوی و هوس یا همان "نفس اّماره" است که از ما می خواهد فقط به تمایالت ُبعد حیوانی سرگرم و مشغول

باشیم و از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 80

رسول خدا (ص) فرمودند: "اقوام و ملل پیشین بدین سبب دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ اگر

شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد، رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد، وی را مجازات

می کردند."

یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایۀ عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس

قوانین عادالنه بنا نهند. این هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم، میسر نیست.

ناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسط﴾ مبین این موضوع است. د َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّ قَ آیۀ شریفۀ ﴿َل

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 81

امام علی (علیه الّسالم): "نزد مردم آن زمان کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست وقتی که بخواهند به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر

و فراوان تر از آن نیست آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند."

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 1 82

ما مسلمانان بر این عقیده ایم که در آخر الزمان منجى بزرگ انسان ها حضرت مهدی (ع) از نسل پیامبر اکرم (ص) ظهور خواهد کرد

و حکومت واحد و عادالنۀ جهانى را تشکیل خواهد داد.

شیعیان معتقدند که بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ اطهار (ع)، موعود و منجى انسان ها، دوازدهمین امام و فرزند امام

حسن عسکرى (ع) است.

کيد شده که حضرت مهدی از نسل پيامبر اکرم و حضرت فاطمه علیهم السالم است، اما هنوز به در کتاب های حديث اهل سنت تأ

دنیا نیامده است.

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 83

ُسوَل َو ُأْوِلی اَألْمِر ِمنُكْم...﴾ نازل شد، جابر بن عبداهللا انصارى به پیامبر گفت: "یا وْا َأِطیُعوْا اَهللا َو َأِطیُعوْا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ وقتى آیۀ ﴿یاَأیَه

رسول اهللا، ما خدا و رسول او را شناخته ایم. الزم است "اولی االمر" را هم بشناسیم."

رسول خدا (ص) فرمود:

" اى جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستیِن آنان على بن ابی طالب است و سپس به ترتیب: حسن بن على،

حسین بن على، على بن الحسین، محمد بن على - که در تورات به "باقر" معروف است - و تو در هنگام پیرى او را خواهى دید و هر

وقت او را دیدى، سالم مرا به او برسان. پس از محمد بن  على نیز به ترتیب، جعفر  بن  محمد، موسى  بن  جعفر، على  بن  موسى،

محمد بن على، على  بن  محمد، حسن بن على و پس از ایشان فرزندش مى باشد که هم نام و هم کنیۀ من است. اوست که ازنظر

مردم پنهان مى شود و غیبت او طوالنى مى گردد تا آنجا که فقط افرادى که ایمان راسخ دارند  ، بر عقیدۀ به او باقى می مانند.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 84

َخاِسِريَن ﴾ پذیرش دینی غیر اسالم نه تنها ةِ ِمَن الْ ِخَر ي اآلْ َبَل ِمْنُه َو ُهَو ِف قْ يناً َفَلْن ُي ْسَالِم ِد ِ باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلْ

پذیرفته نیست بلکه در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 85

پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) در حدیث ثقلین می فرماید: "همانا من در بین شما دو چیز گران بها قرار می دهم، کتاب خدا (قرآن) و

اهل بیتم عترتم. تا زمانی که به این دو تمّسک بجو�د گمراه نخواهید شد."

لذا عبارت گزینۀ (1) که قسمتی از این حدیث است پاسخ این سؤال است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 1 86

برای حل سؤاالت سه قسمتی به سراغ دو قسمتی می رویم که به آن اطمینان بیشتری داریم.

حدیث ثقلین حدیثی بود که پیامبر در روزهای آخر عمرشان مکرر آن را می خواندند. پس گزینه های (2) و (4) نمی تواند درست

باشند.

همچنین آیۀ تطهیر در منزل اّم سلمه همسر پیامبر و پس از دعای ایشان برای اهل بیتش نازل شد.

آیۀ ابالغ ﴿بلغ ما انزل الیک...﴾ نیز قبل از مراسم غدیرخم بر پیامبر نازل شده بود.

کنکور سراسری زبان داخل 1394
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گزینه 4 87

واِرِثیَن: و خواستیم بر كسانى كه در آن ْجَعَلُهُم الْ ه َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ْرِض َو نَ َ ی األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ی الَّ ُمنَّ َعَل ِریُد َأْن نَ آیۀ شریفۀ "َو نُ

سرزمین فرودست  شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم." در خصوص آیندۀ تاریخ

انسان است.

تاریخ زندگى انسان ها صحنۀ مبارزۀ دائمى حق و باطل بوده است. در جبهۀ حق، خداپرستانی حضور دارند که در راه عدالت،

انسان دوستی، آزادگى، فضائل اخالقى و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تاریخ را با جهاد و ایثاِر

خود زیبایى و شکوه بخشیده اند.

در جبهۀ باطل، خودخواهان و خودپرستانى حضور دارند که شرک و کفر و ستمگرى پیشه ساخته و براى رسیدن به خواسته هاى

خود، به بهره کشى از انسان ها و دامن زدن به فساد و بی بندوباری پرداخته اند. نتیجۀ نهایى این مبارزه چیست و پیروزى از آِن کدام

جبهه خواهد بود؟ جبهۀ حق یا جبهۀ باطل؟

پاسخ به این سؤال با بینش انسان دربارۀ جهان ارتباط دارد. آنان که از شناخت آفرینندۀ جهان درمانده اند و اداره کننده اى مدبر و

حکیم براى آن نمى شناسند، نمى توانند آینده اى روشن براى تاریخ انسان تصور کنند، یعنی آنان که آفرینندۀ جهان را شناخته اند،

آینده ای روشن برای تاریخ انسان تصور می کنند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 4 88

حضرت فاطمۀ زهرا (سالم اهللا علیها) جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما داراى علم و عصمت کامل است و

پیروى از کالم و رفتار وى بر همۀ مسلمانان واجب و سرچشمۀ هدایت و رستگارى است.

ْطهیرًا﴾ "آیۀ تطهیر" َرُکْم تَ َبیِت َو یَطهِّ ْجَس َأْهَل الْ ُکُم الرِّ ما یریُد اُهللا ِلیْذِهَب َعْن نَّ عصمت حضرت فاطمۀ زهرا (سالم اهللا علیها) از آیۀ ﴿ِإ

قابل فهم است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1 بیانگر این موضوع است که مؤمنین نیکوکار بهترین مخلوقات هستند.

گزینۀ 2 به "اطاعت از خدا و پیامبر" و محرومیت کافران از محبت خداوند به عنوان نتیجۀ رویگردانی از این اطاعت اشاره دارد.

گزینۀ 3 بیانگر "آیۀ اطاعت" است.

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 89

انسان با کمک عقل خود می تواند به درک این حقیقت برسد که بنا بر حکمت و عدل خداوند، مرگ نابودکننده او و پایان همیشگی

زندگی اش نیست و آینده ای روشن در جهانی دیگر در انتظار اوست.

کنکور سراسری هنر داخل 1394
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گزینه 3 90

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

ُکُم اِهللا... ﴾ کمال مراعات تبعیت و اطاعت از خداوند و پیامبر و اولی  االمر، یعنی امامان است که در آیۀ ِبعوِنی ُیْحِبْب اتَّ وَن اَهللا َف ِحبُّ م تُ ُکْنُت

ُکْم...﴾ ْمِر ِمْن ی األْ ُسوَل َو أوِل وا َاِطیُعو اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ذیَن آَم ا الَّ َه کید واقع شده است: ﴿یا أیُّ اطاعت مورد تأ

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 2 91

انسان اندکی که از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر رود خود را با نیازهای مهم تری روبه رو می بیند. این نیازها به تدریج

به دل مشغولی، دغدغه و حتی درد متعالی تبدیل می شوند.

این بدان معنی است که انسان محصور در نیازهای روزمره زندگی نیست و با فراتر رفتن از این نیازهای می تواند جایگاه واقعی خود

را در نظام آفرینش پیدا کند و به آن بیندیشد.

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 2 92

از ترجمۀ آیۀ: "ولّی شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند، کسانی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات

می دهند."

کید می کند. ما"، منحصر شدن والیت به خدا، رسولش و اوصیای بر حق ایشان را تأ کلمه "انّ

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 93

طبق ترجمۀ این حدیث: من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم را. تا مادامی که به این دو تمسک

بجو�د هرگز گمراه نمی شوید و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

گزینه های (1)، (3) و (4) این مفاهیم را در بر دارند اما گزینۀ (2) مربوط به آیۀ تطهیر می باشد نه حدیث ثقلین.

کنکور سراسری هنر داخل 1390

گزینه 4 94

  سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم: 

پيامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهای اين راه، هرگز سبب دوری او

از مردم نگرديد و آن قدر برای هدایتشان شبانه روز تالش کرد که خداوند دراین باره خطاب به مسلمانان فرمود: 

" رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر [هدايت] شما حريص (به شدت عالقه مند) است."  با همۀ اين دلسوزی ها و زحمت ها،

دشمنی سران قريش با ايشان روزبه روز بيشتر می شد. می گفتند او ساحر و جادوگر است، می گفتند ديوانه است، بر سر و رويش

خاکستر می پاشیدند، طعنه و نيش زبان به او می زدند.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 95

عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند. این سخن حضرت علی (ع): "حبُّ الّشیء

یعمی و یصّم: عالقۀ شدید به چیزی، آدمی را کور و کر می کند. " مربوط به مواردی از این قبیل است. ازاین رو، پیشوایان دین از ما

خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 1 96

یکی از دالیل ختم نبوت آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی است. در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر (صلی

م) در جمع آوری و حفظ قرآن، این کتاب الهی از تحریف مصون مانده است. لذا نیازی به تصحیح نداشته و اهللا علیه و آله و سلّ

جاودانه باقی مانده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 4 97

برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار ← ویژگی  های فطری مشترک

عادالنه بودن نظام هستی ← برنامۀ اسالم و حیطۀ ایمان به اصول دین

سفارش کردن به حق ← ویژگی کسانی که دچار خسران نمی  شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 98

این سّنت الهی که در آیۀ "خداوند قومی را تغ�ر نمی دهد مگر اینکه خود را تغ�ر دهند." عنوان شده است، بیان می دارد که تغ�ر

و تحّول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سّنت های خاص خود را دارد که باید به آن ها توجه کرد.

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): تصمیم الهی با تصمیم مردم تغ�ر نمی کند، بلکه تصمیم درونی مردم عامل تغ�ر شرایط و وضعّیت آن ها است.

گزینۀ (2): تحّول در اکثرّیت افراد عامل تغ�ر شرایط است.

گزینۀ (4): همانند گزینۀ (2)، تحّول در اکثرّیت افراد عامل تغ�ر شرایط است.

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 99

روزی رسول خدا در حضور جابر و در کنار خانه خدا ایستاده بود که در وصف حضرت علی (علیه الّسالم) فرمود: "این مرد اّولین

ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا و صادق ترین شما در داوری بین مردم

است." که در این زمان آیۀ "اّن الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیرالبریه" بر پیامبر خدا نازل شد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 3 100

در حدیث غدیر پیامبر پیش از گفتن جمله "من کنت مواله فهذا علی مواله" این عبارت را عنوان کرد: "من اولی الناس بالمؤمنین

م) از مردم سؤال می کند که چه کسی برای مؤمنان از خودشان من انفسهم" که در این جمله رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

برای سرپرستی ایشان سزاوارتر است. لذا در جملۀ بعد نیز باید تناسبی بین این دو کلمه وجود داشته باشد. بنابراین جملۀ "من اولی

الّناس بالمؤمنین من انفسهم" علت معنای سرپرست برای کلمه مولی در حدیث غدیر است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 4 101

واِرِثیَن: ارادۀ ما بر این قرار گرفته است كه به ْجَعَلُهُم الْ ة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ ْرِض َو نَ َ ی األْ وا ِف فُ ِذیَن اْسُتْضِع ی الَّ ُمنَّ َعَل ِریُد َأْن نَ در آیۀ "َو نُ

وا" مفهوم "ناتوان شدگان" را در بر فُ ِذیَن اْسُتْضِع مستضعفین منت نهیم و آن ها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم!" عبارت "الَّ

واِرِثیَن﴾ جانشینی آن ها را بیان می کند. ْجَعَلُهُم الْ ه َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ دارد که عبارت ﴿َو نَ

ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم: خداوند به كسانی از ف الّ ّنُهْم فی اَألْرِض کَما اْسَتْخَل فَ وا ِمنکْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلیسَتْخِل نُ ِذیَن َءاَم در آیۀ "َوَعَد اُهللا الّ

شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد كه آن ها را قطعاً خلیفۀ روی زمین خواهد كرد، همان گونه كه

ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم﴾ مفهوم استخالف یا حکومت ف الّ ّنُهْم فی اَألْرِض کَما اْسَتْخَل فَ پیشینیان را خالفت روی زمین بخشید." عبارت ﴿َلیسَتْخِل

صالحان را بیان می کند.

عبارت شریفۀ ﴿لیمکنن لهم دینهم...﴾ به استقرار دین الهی اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 4 102

مهم ترین عامل پایداری خانواده، درک درست از زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک است. اگر همسران از این

موضوع غافل باشند، به سرعت در محیط خانه از هم بیگانه می شوند و با پیش آمدن کوچک ترین تنش از هم جدا می شوند؛ اما اگر

درک متقابل از نیازهای متفاوت یکدیگر داشته باشند، با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به تعبیر قرآن کریم، لباس یکدیگر

می شوند و کاستی ها و نقص های یکدیگر را می پوشانند.

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 1 103

زنده بودن امام زمان (عج)، مشّخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه دارای فواید زیر است:

اّول، هرگاه مردم احساس کنند می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند و خواسته های خود را با ایشان در میان می گذارند.

دّوم، هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند، به زودی شناخته شده و مردم فریب او را نمی خورند.

گاه اند و از مجاهدت سّوم، پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می دانند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آ

مؤمنان اطالع دارند.

باید توجه کرد که در زمان غیبت والیت معنوی امام پابرجا است؛ اّما مردم از نعمت والیت ظاهری ایشان محروم اند. لذا گزینۀ

موردنظر سؤال گزینۀ (1) است.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 104

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:

" کسی که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده است، پس باید برای نصف دیگر از خدا پروا داشته باشد."

این حدیث نشان می دهد که ازدواج و پروا از خداوند (تقوا) توصیه های پیامبر برای حفظ دین است.

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 2 105

در حدیثی از پیامبر (ص) اشاره شده است که هرکس ندای یاری مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد، بشنود و به یاری او

برنخیزد، مسلمان نیست.

پس دفاع از مظلومان در سراسر جهان، الزمۀ مسلمانی است. جهت برنامه ریزی برای وحدت مسلمانان، الزم است برای آبادانی و

پیشرفت جهان اسالم بکوشیم و خود را از سایر مسلمانان جهان دور ندانیم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 106

آیۀ انذار سه سال بعد از بعثت بر پیامبر نازل شد و پیامبر خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد؛ و حضرت علی (ع) را به عنوان

برادر، جانشین و وصی خود قرار داد و معرفی کرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 107

آنان که در زندگی خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند در روز ظهور به علت عدم آمادگی همانند قوم

موسی (علیه الّسالم) خواهند گفت: "تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم."

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 108

گاه باشید وقتی می توانید در آن شرایط راه امام علی (ع) در یکی از سخنرانی هایش، مسلمانان را این گونه راهنمایی می کند: آ

رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی نما�د و وقتی می توانید به عهد

خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید و آنگاه می توانید پیرو قرآن باشد که فراموش کنندگان قرآن را

بشناسید.

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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گزینه 1 109

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که در اولین دعوت علنی پیامبر، این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر آمد: "َو َانِذر َعشیَرتَک

األقَربیَن: خویشان نزدیکت را انذار کن." برای انجام این دستور، رسول خدا (ص) چهل نفر از بزرگان بنی هاشم (عشیرۀ خود) را

دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به اسالم دعوت کرد. همۀ مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند و فقط

حضرت علی (ع) سه بار اعالم وفاداری نمود و پیامبر ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 110

امام باقر (ع) اسالم را بر پنج پایه استوار دانسته و از میان آن ها "والیت" را مهم ترین پایه شمرده است: "بنی االسالم علی خمس

علی الصالة و الزکاة و الصوم و الحّج و الوالیة و لم یناد بشیءٍ کما نودی بالوالیة: و والیت کلید نماز، زکات، حج و روزه است و

صاحب والیت که امام با رهبران الهی هستند قطعاً مردم را به سوی این اصول چهارگانه رهبری می کنند؛ به عبارتی رهبری و والیت

الهی تضمین کننده اقامه نماز و پرداخت زکات و برگزاری بهتر حّج و روزه می باشد. گزینۀ 2 به جامعیت دین اسالم اشاره دارد و در

گزینۀ 3 و 4 کلمه والیت نادرست است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 111

انسان منتظر و مشتاق امام زمان (عج)، نجوای انتظار خود را این  گونه با ایشان مطرح می  سازد: "او منتظر است تا که ما برگردیم /

ما�م که در غیبت کبری ماندیم."

دلیل نادرستی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: بیانگر عدم آمادگی فرد و جامعه برای ظهور است.

گزینۀ 2: بیانگر بی  نظیر بودن خدا و اصل توحید و یگانگی است.

گزینۀ 3: بیانگر فقر موجودات در وجود به خداست.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 112

یکی از قلمروهای رسالت پیامبر (ص) والیت بر جامعه است. والیت به معنی سرپرستی و رهبری می باشد. ایشان به محض اینکه

مردم مدینه اسالم را پذیرفتند، به مدینه هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر و مهاجرانی که از مکه آمده بودند حکومتی را که بر

مبنای قوانین اسالم اداره می شد پی ریزی نمود. مردم نیز با انجام اعمال در سایۀ والیت الهی، از این نعمت بهره مند می شدند،

چراکه وقتی والیت به کمک اسالم برقرار شود، فرصت برای اجرای تمام احکام دین ازجمله نماز، زکات، روزه و حج فراهم می شود.

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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گزینه 2 113

تسلیم و بندگی خالصانه برای خدا (علت) ← عزت نفس (معلول)

عزت نفس (علت) ← حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم (معلول)

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398

گزینه 1 114

ی توحید الم) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلّ مقصود امام (علیه الّس

در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر می شود. این حدیث با حدیث ثقلین هم مفهوم است.

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 115

از آیۀ "و الذین کسبوا ... و ترهقهم ذلة: و آنان که مرتکب گناهان شوند جزای بدی همانند آن را دارند و چهرۀ آن ها را تیرگی و

ت آنگاه بر چهرۀ انسان می نشیند که مرتکب گناه می شود. ت خواهد پوشاند." به روشنی دریافت می شود که گرد واقعی ذلّ ذلّ

کنکور سراسری زبان داخل 1392

گزینه 4 116

با پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسالم، نیاز به وجود مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان بیش ازپیش احساس

شد.

با تبدیل حکومت عدل نبوی، سلطنت قیصری و کسرایی جاهلیت در لباسی جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان ورود کرد .

همچنین کعب االحبارهایی که به ظاهر مسلمان شده بودند با استفاده از موقعّیت برکناری امام معصوم به تفسیر و تب�ن آیات

قرآن و معارف اسالمی مطابق با اندیشه های خود و موافق با منافع قدرتمندان می پرداختند که این موضوع مربوط به تحریف در

اندیشه های اسالمی می باشد.

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 117

طبق حدیث ثقلین، می توان این پیام را برداشت کرد که قرآن همیشگی، معصوم همیشگی را در کنار خود الزم دارد. همان طور که

پیامبر و قرآن الزم و ملزوم یکدیگر هستند، دربارۀ امامان و اهل بیت نیز چنین است.

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): آیۀ اطاعت و امر به اطاعت از خدا، پیامبر و اولواألمر

گزینۀ (3): آیۀ ابالغ و امر به ابالغ، پیام جانشینی حضرت علی (علیه الّسالم) در مراسم غدیر خم

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ الم) از زبان شخص پیامبر (صلّ گزینۀ (4): حدیث غدیر و بیان صریح جانشینی حضرت علی (علیه الّس

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 2 118

احتمال بازگشت به جاهلّیت حّتی برای جامعه ای که به دست پیامبر بنا شده بود نیز وجود داشت. به همین خاطر در آیۀ "و ما

سل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئاً و سیجزی د االّ رسوٌل قدخلت من قبله الّر محّم

کید می کند که: "محّمد نیست مگر رسولی که پیش از او بودند رسوالن دیگری پس اگر بمیرد یا کشته اهللا الشاکرین" خداوند تأ

شود آیا به گذشتۀ خود بر خواهید گشت؟ پس هرکس به عقب بازگردد پس خداوند هیچ زیانی نخواهد دید و سپاس گزاران را

پاداش خواهد داد."

لذا سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت، کسانی هستند که در مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود ثابت قدم بمانند و دچار لغزش

نشوند و به عقب بازنگردند.

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 119

ائمه اطهار بااینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند اما به دوراز انزوا و گوشه گیری و با حضور فعال و سازندۀ خویش، با تکیه بر علم

الهی خود، دربارۀ همه مسائل اظهارنظر می کردند. ثمرۀ این حضور فعال و سازنده، فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ

ائمه اطهار (ع) در کنار سیرۀ پیامبر (ص) و قرآن کریم است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 120

قرآن کریم و سیرۀ معصومین راه های زیر را برای تقویت عزت نفس بیان می کنند: 1- شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای

اندک:

اگر کاالی گران قیمتی، مانند طال داشته باشیم، اما ارزش و قیمت آن را ندانیم، به آسانی فریب می خوریم و آن را به بهای اندک

می فروشیم؛ اما اگر ارزش آن را بدانیم، آن را عزیز می شماریم و به قیمت واقعی می فروشیم و بهای معادل را آن به دست می آوریم.

از همین رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می فرماید: "ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری

از مخلوقات برتری دادیم."

و خطاب به انسان فرموده: "ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم."

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 121

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ الم) پس از رسول خدا (صلّ از حدیث "انا مدینة العلم و علی بابها" مفهوم می گردد که حضرت علی (علیه الّس

از همه داناتر است، چراکه راه رسیدن به علم پیامبر، ایشان معرفی شده اند.

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): همراهی قرآن با امام علی (علیه الّسالم)، هم مفهوم با حدیث ثقلین

گزینۀ (2): حق داشتن پیامبر و حضرت علی (علیه الّسالم) بر اّمت اسالمی به عنوان پدران آن

گزینۀ (3): حقانیت حضرت علی (علیه الّسالم)

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 122

روايات متعددى از معصومين (ع) نقل شده است که اسالم را بر "پنج  پایه" استوار دانسته و از میان آن ها "والیت" را مهم ترین پایه

شمرده اند. ازجملۀ آن ها این حدیث از امام باقر (ع) است:

يِة: اسالم بر پنج  پایه استوار الَ َو الْ وِدي ِب ا نُ َشي ءٍ َكَم يِة َو َلْم يَناَد ِب الَ َو َحجِّ َو الْ ْوِم َو الْ َكاةِ َو الصَّ ةِ َو الزَّ الَ ى َخْمٍس َعَلى الصَّ ُم َعَل الَ ْس ِ ي اإلْ "ُبِن

است بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت؛ و به چيز ديگرى دعوت نشده، آن طور که به واليت دعوت شده است."

اين حديث از اهميت بسيار باالى واليت حکايت مى کند.

هنگامی که امام رضا به اجبار مأمون می خواست از مدينه به َمرو پايتخت حکومت مأمون برود، در مسير حرکت خود به نيشابور

رسيد. هزاران نفر از مردم به استقبال ايشان آمده بودند و گروه زيادى از آنان، قلم هایشان را آماده کرده بودند تا هرچه امام

می گوید، بنويسند و برای خود و آيندگان نگه دارند. وقتى امام در جمع مردم قرار گرفت، آن ها به ايشان اصرار کردند که برايشان

سخن بگويد امام به آنان فرمود:

من از پدرم، امام کاظم، شنيدم و ايشان از پدرش، امام صادق و ايشان از پدرش امام باقر و ايشان از پدرش، امام سجاد و ايشان از

پدرش، امام حسين و ايشان از پدرش، امام على و ايشان از رسول خدا شنيد که فرمود، خداوند می فرماید: "َکِلَمُة ال إلَه إالَّ اُهللا

َخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی" ِحصنی َفَمن َد

پس از اندکى درنگ، امام فرمود:

ا ِمن ُشروِطها" "ِبُشروِطها َو أنَ

مقصود امام (ع) اين بود که توحيد تنها يک لفظ و شعار نيست؛ بلکه بايد در زندگى اجتماعى ظاهر شود و تجلى توحيد در زندگى

اجتماعى با واليت امام که همان واليت خداست، ميسر است. نحوۀ بيان اين حديث نشان مى دهد که چگونه احاديث، از امامى

به امام ديگر منتقل مى شده است. به جهت توالى اسامى امامان در اين حديث، به حديث سلسلةالذهب (زنجيرۀ طال) مشهور

است.

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 3 123

خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است.

ْمِر ِمْنکْم﴾ به دلیل وجوب اطاعت از خداوند و پیامبر و اولی االمر َ ی األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ آیۀ شریفۀ ﴿یا َأیَه

(ائمۀ اطهار علیهم السالم) حکایت از التزام به این موضوع دارد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 124

امام صادق (ع) فرمود: "کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او (خدا) را دوست ندارد"، باتوجه به این حدیث، سرپیچی از

ِذیَن فرمان خدا و انجام گناهان نشانۀ عدم صداقت در دوستی با او است. خواری و ذلت، نتیجۀ انجام گناه است که در آیۀ ﴿َو الَّ

ٌة﴾: "آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازۀ عمل خود می بینند و بر چهرۀ آنان لَّ ُهْم ِذ قُ ْرَه ٍة ِبِمْثِلَها َو تَ یَئاِت َجَزاُء َسیَئ کَسُبوا السَّ

غبار ذلت می نشیند." به این مفهوم اشاره شده است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 125

"خداوند وضع هیچ گروهی را تغ�ر نمی دهد مگر آنکه آن ها خود وضع خویش را تغ�ر دهند."

ترجمۀ آیه ما را به این پیام می رساند که تغ�ر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت های خاص خود را دارد که باید

بدان ها توجه کرد. برای مثال در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی است باید عموم افراد جامعه بر آن شوند که وضع را تغ�ر دهند.

حال این مثال دربارۀ ظهور امام زمان (عج) این گونه بیان می شود که ظهور (و نه حضور) امام نیازمند تحول افراد جامعه است که

منتظران شرایط را برای ظهور ایشان فراهم کنند.

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 126

از دقت در آیۀ زیر می توان فهمید که بی سوادی پیامبر بهترین دلیل برای رفع شک کوردالنی است که قرآن را ساخته وپرداختۀ او

می دانند.

رتاَب الُمبِطلوَن (به شک افتادن اهل باطل)" ا الَ ه ِبَیمیِنَك (امی بودن پیامبر) ِاًذ ُخطُّ تلوا ِمن َقبِله ِمن ِکتاٍب َو ال تَ "َو ما ُکنَت تَ

"و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود، آن را نمی نوشتی که در آن صورت، اهل باطل به شک می افتادند."

اگر پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم سواد داشتند آنگاه اهل باطل می توانستند ادعا کنند که او خود این کتاب را گفته است و

ارتباطی با خدا ندارد، درحالی که قرآن کریم ازنظر محتوا و مطالب آن ویژگی هایی دارد که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمندی

تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی که قبل ازآن، چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است.

خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس "کتاب"؛ کتابی که هیچ کس

توان آوردن مانند آن را ندارد.

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند و برای اینکه عجز و

ناتوانی آن ها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن

حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آن ها داده است:

"َام َیقولوَن افَتراُه                                                  آیا می گویند: او به دروغ آن [قرآن] را به خدا نسبت داده است؟

ةٍ ِمثِله                                                         بگو: اگر می توانید یک سوره همانند آن را بیاورید." ُقل َفأتوا ِبسوَر

آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. هر

کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: اول از جنبۀ لفظی و دوم از جنبۀ محتوایی؛ قرآن کریم در هر دو جنبه معجزه است.

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 2 127

یکی از دالیل تجدید نبّوت یعنی دوباره آمدن پیامبران متعّدد تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است؛ یعنی ازآنجاکه تعلیمات پیامبر

پیشین دچار تحریف می شد پیامبر جدیدی به خواست خداوند مبعوث می شود تا تصدیق کنندۀ دعوت پیامبر قبلی و هادی مردم

زمان باشد.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 128

پس از جای گرفتن فاطمه (سالم اهللا علیها)، حضرت علی (علیه الّسالم)، امام حسن (علیه الّسالم) و امام حسین (علیه الّسالم) در کنار

پیامبر، ایشان دعا کرد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن. در همین زمان فرشته وحی آمد

و آیه تطهیر نازل شد.

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 129

پیامبر اکرم (ص) ضمن سخنانی در معّرفی همۀ امامان دربارۀ امام عصر (عج) می فرماید: "هر کس  که دوست دارد خدا را در حال

ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محّبت امام عصر (عج) را بپذیرد."

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394

کنکور سراسری هنر داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397

انسانی یازدهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 3 130

با توجه به عبارات ابتدای آیۀ ﴿الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات﴾ وعدۀ خداوند شامل بخشی از مؤمنان می شود که همراه ایمان،

: مرا بپرستند و عمل صالح نیز انجام می دهند و با توجه به ادامۀ آیه (که در صورت سؤال نیامده) "یعبدوننی ال یشرکون بی شیئاً

چیزی را شریک من نگیرند." نتیجۀ این سه وعده، عبادت خالی از شرک عنوان شده است.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 131

طبق "لیتفقهوا: تا تفقه کنند"، کوچ کردن به قصد تفقه در دین است.

با توجه به "نفٌر من کل فرقٍة منهم طائفة: از هر گروهی تعدادی..." یعنی این امر واجب کفایی است؛ به این معنا که عده ای باید

این مسئولیت را بپذیرند و اگر نیاز بود این کار انجام شود و در صورت وجود تعداد کافی وجوب این امر ساقط می گردد.

همچنین "و لینذروا قومهم: تا قوم خود را انذار کنند " نشان دهندۀ این است که هدف این کوچ انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین

است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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گزینه 1 132

هشدارهای امام علی (ع) در مورد عاقبت رفتارشان و بازگشت آنان به جاهلیت چنین است: "پس از من ... کاالیی کم بهاتر از قرآن

نیست، وقتی که بخواهند به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر از آن نیست آنگاه که به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش

کنند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 133

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ، به دو عامل وابسته بوده است: الف) گذشته سرخ - اعتقاد به عاشورا، آمادگی برای ایثار و

شهادت ب) آیندۀ سبز - انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت و انسانیت در جهان، زیر پرچم امام عصر (عج)

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه 3 134

این دو بیت بیانگر کشف راه درست زندگی است.

راه زندگی یا "چگونه زیستن" ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی انسان های فکور و خردمند دارد. این دغدغه ازآن رو دغدغه ای جدی

است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک  بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت تکرار نشدنی، باید از

بین همۀ راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی که

خدا به او داده است به خوبی بهره مند شود و به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد.

آیات سورۀ عصر به این موضوع اشاره دارند.

آیۀ ﴿رسًال مبشرین و منذرین...﴾ بیانگر مسدودیت راه بهانه جویی انسان ها در قیامت است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 135

امام رضا (علیه الّسالم) در ادامۀ این حدیث می فرماید: "بشروطها و انا من شروطها" در این حدیث امام رضا (علیه الّسالم) خود را از

شروط آن می داند که این امر بیانگر اهّمیت توحید در زندگی همراه با والیت امام (علیه الّسالم) که همان والیت خداوند است،

می باشد و این حدیث که حدیث سلسلة الذهب است مرتبط با اقدامات مربوط به مرجعّیت دینی است، چراکه به اقدام برای

م) مربوط می شود. حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

کنکور سراسری هنر داخل 1393
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گزینه 3 136

پس از گذشت مّدتی از رحلت رسول خدا، جاهلّیت در لباسی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد و شخصّیت های باتقوا،

جهادگر و مورداحترام و اعتماد پیامبر به انزوا کشیده شدند و طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت یافتند.

آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا در جبهۀ دشمنان اسالم بودند، پس از مّدتى با تزوير و نيرنگ خود را در جبهۀ دوستان قرار

دادند و به تدریج، شيوۀ حکومتى قيصران روم و کسراهای ايران را در پيش گرفتند. آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند، خزینه های

خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند، اکثر امالک و زمین های کشاورزی در کشور پهناور اسالمی را به مالکّيت خود درآوردند

و به عيش و نوش و عشرت پرداختند.

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 2 137

پس از برگزاری مراسم حج در سال دهم هجرت در مسیر بازگشت به مدینه در محلی به نام غدیر خم آیۀ ابالغ ﴿ایها الرسول بلغ ما

انزل ...﴾ بر پیامبر نازل شد. پس از نزول آیه، پیامبر از مردم پرسید: ای مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟ گفتند

خدا و پیامبرش. سپس جملۀ: "من کنت مواله فهذا علی مواله" را بیان کرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 2 138

"ای پیامبر آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده است را ابالغ کن که اگر چنین نکنی رسالتت را انجام نداده ای و خداوند تو را از

شر مردم در امان می دارد؛ که همانا خداوند قوم کافران را هدایت نمی کند."

وجود مخاطرات در مسیر تبلیغ دین از توجه به عبارت شریفۀ"و اهللا یعصمک من الناس، تو را از شر مردم در امان می دارد" به دست

می آید.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 139

کسی شایستگی رهبری جامعه اسالمی را دارد که "مقبولیت" و "مشروعیت" را باهم دارا باشد.

یعنی؛ شرایط مربوط به رهبر را که دین تع�ن کرده است دارا باشد و موردقبول و پذیرش مردم باشد.

دالیل رّد سایر گزینه ها:

گزینۀ (2): تنها به مقبولیت اشاره شده است.

گزینۀ (3): تنها به مشروعیت اشاره شده است چراکه شرایط مربوط به رهبر را بیان کرده است.

گزینۀ (4): شرایط مربوط به مراجع را طبق سخن امام صادق (علیه الّسالم) بیان کرده است.

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398
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گزینه 4 140

با تشکیل حکومت امام عصر علیه السالم همۀ اهداف انبیا تحقق می یابد.

در میان اين اهداف به چند مورد آن اشاره می کنیم:

- عدالت گستری: پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود: "با ظهور امام عصر علیه السالم خداوند زمین را از قسط و عدل پر

خواهد کرد، بعد از این که از ظلم و جور پر شده باشد."

در جامعۀ مهدوی، قطب مرّفه و قطب فقیر، طبقۀ مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد.

امام باقر علیه السالم دربارۀ وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور، می فرماید:

"آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود."

- فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: از همۀ موارد فوق مهم تر اينکه، در جامعۀ مهدوی زمینه های رشد و تکامل همۀ افراد فراهم است.

انسان ها بهتر می توانند:

       خدا را بندگی کنند (یعُبدوننی و...)

       فرزندان صالح به جامعه تقديم نمايند

       و خیرخواه ديگران باشند.

بدين ترتیب، انسان ها به هدفی که خدا در خلقت برای آن ها تع�ن کرده (عبادت و قرب الهی)، بهتر و آسان تر می رسند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 141

امیرالمؤمنین علی علیه السالم، در سخنرانی های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت

بنی امیه بیم می داد و می فرمود:

"سوگند به خداوندی که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم [شامیان] بر شما پیروز خواهند شد (معلول)؛ نه ازآن جهت که آنان به

حق نزدیک ترند، (شامیان از حق دورند) بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او را می برند

و شما در حّق من بی اعتنایی و کندی می کنید. (علت) این مطلب، قلب انسان را به درد می آورد که آن ها در مسیر باطل خود

این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق و پراکنده اید." (اتحاد در باطل و افتراق در حق)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 142

آسان  ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم آوردن سوره  ای مشابه یکی از سوره  های این کتاب الهی است که این

ی است و از آیۀ شریفۀ ﴿ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله﴾ برداشت می  گردد. مفهوم تحّد

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 143

بهره مندی انسان از هدایت معنوی که نتیجه و نمونه ای از والیت معنوی است، به درجۀ ایمان، عمل و اخالص بستگی دارد.

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 2 144

"با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت."

حدیث امام کاظم (ع): "... آن کس که عقلش کامل تر است رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است."

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 145

انزوای شخصیت های باتقوا و جهادگر، مورد اعتماد و احترام پیامبر و همین طور منزلت یافتن طالبان قدرت و ثروت از نتایج تبدیل

حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی پس از رحلت پیامبر بود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 146

  آیۀ شریفۀ ﴿و ما کان المؤمنون لینفروا کافة... ﴾: "و نمی  شود که مؤمنان همگی اعزام شوند پس چرا از هر گروهی جمعی از آن ها

اعزام نشوند تا دانش دین را به طور عمیق بیاموزند و آنگاه که به  سوی قوم خویش بازگشتند. آن  ها را هشدار دهند که آنان از کیفر

الهی بترسند." بیانگر تداوم مرجعیت دینی در دورۀ غیبت کبری است؛ یعنی اگر مرجعیت دینی در عصر غیبت ادامه نیابد مردم با

وظایف خود آشنا نمی  شوند و نمی  توانند به آن وظایف عمل کنند. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: به منت الهی بر مستضعفین و پیشوایی آن ها در آیندۀ تاریخ اشاره دارد. 

گزینۀ 2: وجوب اطاعت از خداوند و پیامبر و اولی االمر را بیان می کند. 

گزینۀ 4: به وعده های الهی برای مؤمنین نیکوکار در آیندۀ تاریخ اشاره دارد.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 147

سه سال پس از بعثت نبی اسالم فرمانی از جانب خداوند برای ایشان صادر شد: "خویشان نزدیک خود را انذار کن" در مجلسی که

م) ی اهللا علیه و آله و سلّ الم) سه بار برای همراهی رسول خدا (صلّ برای این امر ترتیب داده شده بود امیرالمؤمنین علی (علیه الّس

م) فرمودند: "همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان ی اهللا علیه و آله و سلّ اعالم آمادگی کردند و در آخر پیامبر (صلّ

شما خواهد بود."   

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 148

اگر کاالی گران قیمتی، مانند طال داشته باشیم، اما ارزش و قیمت آن را ندانیم، به آسانی فریب می خوریم و آن را به بهای اندک

می فروشیم؛ اما اگر ارزش آن را بدانیم، آن را عزیز می شماریم و به قیمت واقعی می فروشیم و بهایی برابر با ارزش آن به دست

می آوریم.

از همین رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند (کرامت نفس انسان) و می فرماید: ما فرزندان آدم را کرامت

بخشیدیم (کرامت ذاتی) ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم . (کرامت اختیاری)

و خطاب به انسان فرموده: "ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم." (کرامت نفس انسان)

خداوند به انسان وعدۀ دیدار داده (قرب الهی) و بهشتی به وسعت همۀ آسمان ها و زمین برایش آماده کرده است.

بهشتی که در آن انسان به هر آرزویی که تمنا می کند، می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش نمی شناسد و خدا می داند،

دست می یابد.

آیا بهایی ارزشمندتر از این (قرب الهی و بهشت) به ذهن انسان می رسد؟

آیا کسی می تواند ادعا کند که می تواند بهای باالتری را برای انسان فرض کند؟

امام علی علیه السالم می فرماید:

ُة "همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، (علت) الَّ الَجنَّ ُکم َثَمٌن ِا ِس نفُ ه و َلیَس ِالَ نَّ "ِا

الّ ِبها" پس [خود را] به کمتر از آن نفروشید." (معلول) بیعوها ِا ال تَ َف

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 149

عبارت صورت سؤال، بیانگر عدم آمادگی در زمان ظهور است.

کسانی که در زندگی با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله نکرده اند، در زمان ظهور به امام خود می گویند: "تو و پروردگارت

بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 3 150

م) این بود که مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت ی اهللا علیه و آله و سلّ ت نوشتن احادیث پیامبر (صلّ مهم ترین مشکل ممنوعّی

بی بهره می ماندند و به ناچار سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند. به انزوا کشیده شدن شخصّیت های اصیل اسالمی

به خصوص اهل بیت پیامبر از پیامدهای "ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد" بود. با "تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

قیصری و کسرایی" نیز، "جاهلّیت با لباسی جدید" وارد زندگی مسلمانان شد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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گزینه 2 151

َنّن ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َو َلُيَمکِّ ف الّ ّنُهْم في اَألْرِض کَما اسَتْخَل فَ وا ِمنکْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَيسَتْخِل نُ ِذيَن َءاَم باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َوَعَد اُهللا الّ

وا ِمنکْم نُ ِذيَن َءاَم ﴾ درمی یابیم که خداوند ﴿الّ يئاً م ِمن َبعِد َخوِفِهم َاْمنا يعبدونني ال ُيشِركُون بي َش ُه َلنَّ دِّ ضي َلُهْم و َلُيَب تَ ِذي اْر لَهْم ديَنُهُم الّ

َنّن لَهْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت﴾ را جانشین در زمین قرار داد و عالوه براینکه "برای آنان امرشان (دین) را پسندیده و مستقر ساخت ﴿َلُيَمکِّ

م ِمن َبعِد َخوِفِهم َاْمنا﴾ آن چنان که تنها خدا را می پرستند و ُه َلنَّ دِّ ضي َلُهْم﴾، بیم و ترسشان را به امنیت مبدل کرد ﴿و َلُيَب تَ ِذي اْر ديَنُهُم الّ

چیزی را شریک او نخواهند ساخت.

ترجمۀ آیه:

"خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین

خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و آ�نی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و

ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنّیت و آرامش مبّدل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من

نخواهند ساخت."

از مفهوم آیه چنین برمی آید که خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای دو صفت "ایمان" و "عمل صالح" هستند سه نوید داده

است:

1- جانشینی و حکومت روی زمین

2- نشر آ�ن حق به طور اساسی و ریشه دار در همه جا

3- از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی

و نتیجه این امور آن خواهد شد که با نهایت آزادی خدا را بپرستند و فرمان های او را گردن نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او

قائل نشوند و توحید خالص را در همه جا بگسترانند.

ذیَن اسُتضِعفوا ِفی اَالرِض" "مستضعفین در زمین" مشمول منت خداوند مبنی بر پیشوا و وارث قرار دادن آن ها نکته: عبارت "الَّ

می باشند که ربطی به گزاره های این سؤال ندارد.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 152

والیت معنوی  مقامی است که رسول خدا و امامان با انجام وظایف عبودّیت و بندگی به مرتبه ای از کمال نائل شدند که

می توانستند به اذن خداوند عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کرده و در عالم طبیعت تصّرف کنند. یکی از نمونه های این

والیت، هدایت بندگان از طریق امدادهای غیبی است که میزان بهره مندی انسان ها از آن به درجۀ ایمان و عمل آن ها بستگی دارد.

  

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

گزینه 2 153

اینکه نبی مکرم اسالم (ص) مطابق رسم زمانه نزد کسی درس نخواند، درعین حال از همان ابتدای بعثت آیاتی را بر مردم خواند که

ُه ِبَیمیِنَک...﴾ به عنوان ُخطُّ تلو ِمن َقبِلِه ِمن ِکتاٍب َو التَ برترین معارف را دربرداشت، موضوعی است که در آیۀ کریمۀ ﴿َو ما ُکنَت تَ

عاملی که از شک کج اندیشان جلوگیری کرده، بدان اشاره شده است. (اشاره به اّمی بودن پیامبر (ص))

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کنکور سراسری زبان داخل 1394
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گزینه 4 154

خطر بازگشت به جاهلّیت حّتی برای جامعه ای که به دست پیامبر بنا شده بود نیز وجود دارد. ازاین رو سپاسگزاران واقعی نعمت

رسالت، کسانی هستند که در پیروی از هدف و راه پیامبر با وجود سختی ها و مشکالت ثابت قدم و پایدار بمانند. آیه ای که از

سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت یاد کرده است، آیۀ گزینۀ (4) است، چراکه می فرماید: "پس هر کس به عقب بازگردد، به خدا

هیچ گزند و زیانی نرساند و خدا سپاسگزاران را پاداش می دهد."

دالیل نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): این عبارت ابتدای آیۀ گزینۀ (4) است و به بازگشت به جاهلّیت پس از مرگ پیامبر اشاره دارد.

گزینۀ (2): اشاره به ختم نبوت توسط پیامبر گرامی اسالم

گزینۀ (3): اشاره به سود مزدخواهی پیامبر

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 155

آیۀ صورت سؤال آیۀ والیت می باشد؛ که در یکی از روزها نزدیک ظهر، توسط فرشته از جانب خداوند نازل شد. در این آیه

ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده است، ابتدا خداوند و سپس پیامبر و پس از ایشان کسی به عنوان ولی معرفی

شد که به خدا ایمان دارد، نماز را برپا می دارد و در حال رکوع صدقه می دهد.

هنگامی که پیامبر دریافت که چنین واقعه ای رخ داده، با شتاب به مسجد آمد و پرسید که آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است

و متوجه شد که امام علی (ع) این عمل را انجام داده است.

نزول این آیه در هنگام انجام واقعه ای که مردم ناظر آن بودند و اعالم این حقیقت از جانب رسول خدا (ص)، که مصداق آیه امام

علی (ع) است، برای آن بود که مردم به چشم خود ببیند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان و مخفی کردن از غیر از بین برود.

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 4 156

ُهم فی نَّ فَ نُکم (اهل ایمان) َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت (همراه با عمل صالح) ِلَیسَتخِل وا ِم نُ ِذیَن َءاَم باتوجه به آیۀ شریفۀ "َوَعَد اُهللا (وعدۀ خدا) الّ

م ِمن َبعِد َخوِفِهم َاْمنا یعبدوننی الیِشركُون بی ُه َلنَّ دِّ ضی َلُهْم و َلیَب تَ ِذی اْر َنّن لَهْم دیَنُهُم الّ ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم َو َلیَمکِّ فَ الّ اَألْرِض کَما اسَتخَل

: خداوند به كسانی كه از شما ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد كه آن ها را قطعاً خلیفۀ روی زمین یئاً َش

خواهد كرد، همان گونه كه پیشینیان را خالفت روی زمین بخشید؛ و دین و آ�نی را كه برای آن ها پسندیده پابرجا و ریشه دار

خواهد ساخت و خوف و ترس آن ها را به امنیت و آرامش مبدل می كند، آن چنان كه تنها مرا می پرستند و چیزی را برای من شریك

نخواهند ساخت." وعدۀ قطعی خداوند به مؤمنان نیکوکار، استخالف در زمین مانند پیشینیان است.

﴾ هدف از وعده های الهی به مؤمنین نیکوکار مبنی بر استخالف در زمین، استقرار دین ئاً ْشِرُکوَن ِبی َشْی ِنی َالُی ونَ 1) عبارت شریفۀ ﴿َیْعُبُد

و تبدیل ترس به امنیت را بیان می کند.

َواِرِثیَن﴾ به ارادۀ الهی مبنی بر وراثت مستضعفان در زمین اشاره می کند. ْجَعَلُهُم الْ ًة َو نَ ْجَعَلُهْم َأِئمَّ 2) عبارت شریفۀ ﴿َو نَ

ْشِرُکوَن﴾ به چیرگی دین الهی بر تمامی مکاتب با وجود اکراه مشرکان اشاره ُم َه الْ ِه َو َلْو َکِر یِن ُکلِّ ی الدِّ ُه َعَل ْظِهَر 3) عبارت شریفۀ ﴿ِلُی

دارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398
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امامان معصوم (ع) در راستای والیت ظاهری و بر مبنای وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر (یکی از فروع دین) معتقد بودند که اگر

حاکمی، حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسالمی عمل نکند، بر اساس وظیفه امربه معروف و نهی ازمنکر، باید با او مقابله و

مبارزه کرد.

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 3 158

در یکی از روزها، نزدیک ظهر، فرشته وحی از جانب خداوند آیه ای بر پیامبر نازل کرد که در آن ویژگی های ولی و سرپرست

مسلمانان مشخص شده بود:

َكاةَ َو ُهْم َراِكُعوَن﴾: "همانا ولی شما خداوند و رسول اوست و وَن الزَّ تُ ؤْ ةَ َو ُي الَ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ وا الَّ نُ ِذيَن آَم ُكُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َوِليُّ نَّ ﴿ِإ

مؤمنانی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند." (مائده، 55)

با نزول این آیه، رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم دریافت که چنین واقعه ای رخ داده است و کسی در رکوع صدقه داده است

گاه می کرد، به مسجد آمد و پرسید: و خداوند قصد دارد او را معرفی کند، با شتاب و درحالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آ

چه کسی در حال رکوع صدقه داده است؟ فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت علی که در حال نماز بود، اشاره کرد و

گفت: آری، این مرد در حال رکوع، انگشتری خود را به من بخشید. مردم که از محتوای آیه باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول

خدا نیز، ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد. نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی از جانب رسول خدا،

برای این بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.

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 3 159

پس از رحلت رسول خدا، قلمرو اّول رسالت یعنی دریافت و ابالغ وحی پایان می پذیرد اّما دو قلمرو دیگر به همان دالیلی که در

م) ضروری بود، ادامه پیدا می کند که مسئولیت آن ها به عهدۀ امامان معصوم است. زمان پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

کنکور سراسری زبان داخل 1392

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 2 160

یکی از احکام اجتماعی متعدد قرآن کریم، عدالت اجتماعی است که جز با نظام حکومتی سالم، برقرار نمی  شود. عدالت اجتماعی در

د َاْرَسلَنا ُرُسَلنا قَ آیۀ ﴿َل

ِقْسِط﴾ نمونه ای از احکام اجتماعی است. الْ اُس ِب وَم النَّ قُ میزاَن ِلَی ِکَتاَب َو الْ َنا َمَعُهُم الْ لْ َز َناِت َو أنْ َبیِّ الْ ِب

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 161

با توجه به آیۀ مذکور، علت اصلی غیبت امام عصر (عجل اهللا تعالی فرجه) عدم آمادگی و پذیرش روح جمعی جامعه است و امام

علی (علیه الّسالم) دربارۀ کسانی که با امام پیمان می بندند و بیعت می کنند، می فرماید:

امام با این شرط با آنان بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام و کلمات زشت نباشند، ظلم و ستم

خون ریزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند، ساده زیست باشند و بر َمرکب های گران  قیمت سوار نشوند،

لباس های فاخر نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود

عمل کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 2 162

  مبارزۀ حضرت موسی (ع) با فرعون: وقتی خداوند حضرت موسی (علیه السالم) را مأمور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند

خواست که برادرش هارون را مشاور و پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. خداوند درخواست حضرت موسی

علیه السالم را پذیرفت و او را مشاور و وزیر وی قرار داد. پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم نیز بارها به حضرت علی (علیه السالم)

ُه ال نبّی بعدی." این موضوع بیانگر حدیث منزلت است.  فریضۀ حج در سال دهم نَّ الّ َا فرمود: "انت منی بمنزلة هارون من موسی ِا

هجرت بیانگر حدیث غدیر است. این حج که در آخرین سال زندگی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم برگزار شد به حجةالبالغ

مشهور است و در روز هجدهم ماه ذی  الحجه در محلی به نام غدیرخم آیۀ تبلیغ نازل شد. پس از نزول این آیه ماجرای تاریخی

غدیرخم اتفاق افتاد. - خانۀ ام سلمه همسر رسول خدا: ُامّ َسَلمه، همسر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم می گوید: روزی ایشان

در خانه استراحت می کرد که دختر بزرگوارش فاطمه زهرا (س) وارد شد و سالم کرد. پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم پاسخ داد و

ایشان را به کنار خود دعوت کرد.  پس از وی حضرت علی علیه السالم، امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم آمدند.

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم آنان را نیز در کنار خود جای داد. آنگاه برای آنان این گونه دعا کرد: " خدایا! اینان اهل بیت

ما یرید اهللا لیذهب من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!"  در همین زمان فرشته وحی آمد و آیۀ تطهیر را قرائت کرد. ﴿انّ

عنکم الرجس...﴾ - مهمانی بزرگان بنی  هاشم:  حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر آمد: ﴿َو

َک اَالقَربیَن﴾: "خویشان نزدیکت را انذار کن." برای انجام این دستور، رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم چهل نفر از تَ َانِذر َعشیَر

بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ

اسالم، کمک خواست.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 163

"انسان ذلیل" نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ همچنین تسلیم

هوی و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد انجام می دهد، هرچند که آن کار روحش را به گناه

آلوده کند.

ٌة﴾: آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازه عمل خود می بینند لَّ ُهْم ِذ قُ ْرَه تَ ٍة ِبِمْثِلَها َو َئ َئاِت َجَزاُء َسيِّ يِّ ِذيَن َكَسُبوا السَّ الَّ آیۀ شریفۀ ﴿َو

و بر چهرۀ آنان غبار ذلت می نشیند." بیانگر این موضوع است.

ْظَلُموَن﴾ به سنت الهی سبقت رحمت بر غضب خداوند اشاره دارد. َئِة َفال ُيْجَزى ِإال ِمْثَلَها َوُهْم ال ُي يِّ نکته: آیۀ شریفۀ ﴿َوَمْن َجاَء ِبالسَّ

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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در یکی از روزها، فرشته وحی از جانب خداوند آیه ای بر پیامبر نازل کرد که در آن ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص

شده بود:

ُکُم اُهللا َو َرسوُلُه                                         همانا ولّی شما فقط خداوند و رسول او ما َوِلیُّ نَّ "ِا

ذیَن آَمنوا                                                       و کسانی اند که ایمان آورده اند. َو الَّ

الةَ                                            همان ایمان آورندگانی که نماز را بر پا می دارند ذیَن ُیقیموَن الصَّ لَّ َا

کاةَ َو ُهم راِکعوَن                                             و در حال رکوع زکات می دهند." َو ُیؤتوَن الزَّ

با نزول این آیه، رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و کسی در رکوع صدقه داده است و

گاه می کرد، به مسجد آمد و پرسید: چه خداوند قصد معرفی او را دارد؛ با شتاب و درحالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آ

کسی در حال رکوع صدقه داده است؟

فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت علی علیه السالم که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: این مرد در حال رکوع،

انگشتر خود را به من بخشید.

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.

نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی علیه السالم از جانب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم، برای آن بود

که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن (کتمان) آن نباشد.

بررسی سایر گزینه ها:

جَس َأهلَ الَبيِت...﴾: آیۀ تطهیر و بیانگر عصمت اهل بیت علیهم السالم است. 1) ﴿... ِلُيذِهَب َعنُكُم الرِّ

وا أَبدًا...﴾: حدیث ثقلین را بیان می کند. ضلُّ ْکُتْم بهما َلْن تَ َمسَّ 2) ﴿... ما ِإْن تَ

اِس...﴾: بیانگر آیۀ ابالغ است که اتمام رسالت را مشروط به ابالغ جانشینی حضرت علی َت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّ غْ لَّ 4) ﴿َفَما َب

علیه السالم می داند و اینکه خداوند پیامبرش را از خطرات حفظ می کند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 165

این موضوع نشان می دهد که جانشینی ایشان از چنان اهّمیتی برخوردار بوده که می بایست از همان روزهای اول دعوت این

جایگاه برای مردم مشخص شود و نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 2 166

در حدیث شریف سلسلةالذهب، مقصود امام (ع) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست؛ بلکه باید در زندگى اجتماعى

ظاهر شود و تجلى توحید در زندگى اجتماعى با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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زنده بودن امام زمان (عج) و مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت فواید زیر را داشته است:

اول: هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را

نمی خورند.

گاه  و از فداکاری ها و دوم: پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آ

مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.

سوم: هرگاه آنان احساس کنند می توانند با امام خود سخن بگویند و خواسته های خود را با ایشان در میان بگذارند و برای به دست

آوردن رضایت ایشان، با امید و نشاط و پویایی تالش کنند.

چهارم: جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت معنوی ایشان برخوردار می گردد.

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 168

م) نیست مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگری بودند پس اگر بمیرد یا کشته شود ی اله علیه و آله و سلّ د (صلّ گزینۀ 4: "و محّم

آیا به گذشتگانتان بر خواهید گشت؟": خطر بازگشت به جاهلّیت حتی برای جامعه ای که به دست پیامبر بنا شده بود نیز وجود

داشت و به موضوع ایجاد جاهلّیت جدید پس از رحلت پیامبر اشاره دارد. ازاین رو پاسخ نیز همین گزینه است. (با تغ�ر)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گزینه 2 169

م)، حضرت علی (علیه الّسالم) و سایر امامان دربارۀ امام عصر (عج) و امامتی که به عهدۀ پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

د از بین ببرند. آنان ایشان است، بسیار سخن گفته بودند. ازاین رو حاکمان بنی عباس درصدد این بودند که ایشان را به محض تولّ

گاهی عباسّیان از امام دهم و امام یازدهم را در محله ای نظامی در شهر سامرا سکونت دادند. لذا این سکونت اجباری نتیجۀ آ

رسالت الهی حضرت مهدی موعود (عج) بوده است.

انسانی داخل 1393 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 170

امام على (ع) مىفرماید:

زمین از حجت خدا (امام) خالى نمىماند. اّما خداوند، به علت ستمگرى انسانها و زیاده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در

میانشان بىبهره مىسازد.

از این سخنان درمی یابیم که تغ�ر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت هاى خاص خود را دارد که باید بدانها توجه کرد؛

براى مثال، در جامعهاى که گرفتار بى عدالتى است، تصمیم یک فرد یا گروهى محدود براى برقرارى عدالت، اگر از همراهى دیگر

افراد برخوردار نباشد، به نتیجه نمىرسد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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گزینه 1 171

گروهی از فقیهان، احکام و قوانین دين را در اختیار مردم قرار می دهند. کسانی که در احکام دين متخصص نیستند، به اين

متخصصان مراجعه می کنند و احکام دين را از آنان می آموزند. اين مراجعه را پیروی يا "تقلید" می گویند البته اين مراجعه، يک

روش رايج عقلی است؛ يعنی انسان در امری که تخصص و مهارت ندارد، به متخصص آن مراجعه می کند. پس، تقلید در احکام، به

معنای رجوع به متخصص است. چنین فقیهی را نیز مرجع تقلید می نامند.

مرجع تقلید بايد شرايط زير را داشته باشد:

1- باتقوا باشد.

2- عادل باشد.

3- زمان شناس باشد و بتواند احکام دين را متناسب با نیازهای روز، به دست آورد.

4- اعلم باشد؛ يعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 172

"ای پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شد را ابالغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خود را انجام نداده ای."

با توجه به ترجمۀ آیۀ صورت سؤال، اهّمّیت موضوع جانشینی پیامبر به حّدی است که اگر پیامبر پیام خداوند را ابالغ نکند رسالت

غت رسالته) خود را انجام نداده است. (فما بلّ

در ادامۀ آیه خداوند به پیامبر وعده می دهد که او را از خطرات احتمالی منافقان حفظ کند و می فرماید: "و اهللا یعصمک من الّناس:

و خداوند تو را از مردم در امان می دارد."

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 173

در یکى از روزها، نزدیک ظهر، فرشتۀ وحى آمد و از جانب خداوند آیه ای آورد که در آن ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان

مشخص شده بود. در این آیه، ابتدا خداوند و سپس پیامبر و پس از ایشان کسی به عنوان ولّی معرفی شده بود که به خدا ایمان

دارد، نماز را برپا می دارد و در حال رکوع صدقه می دهد. هنگامی که رسول خدا (ص) دریافت که چنین واقعهای رخ داده است و

گاه می کرد، به کسی در رکوع صدقه داده و خداوند قصد معرفی او را دارد، با شتاب و درحالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آ

مسجد آمد و پرسید: آیا کسى در حال رکوع صدقه داده است؟

فقیرى که انگشترى در دست داشت، به حضرت على (ع) که در حال نماز بود اشاره کرد و گفت: آرى، این مرد در حال رکوع،

انگشترى خود را به من بخشید.

صداى تکبیر یاران بلند شد و رسول خدا (ص) ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد. نزول این آیه (والیت) در هنگام انجام

واقعه ای که مردم ناظر آن بودند و اعالم این حقیقت از جانب رسول (ص) که مصداق آیۀ امام على (ع) است، براى آن بود که

مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان و مخفى کردن آن از بین برود.

َكاةَ َو ُهْم َراِكُعوَن﴾: سرپرست و رهبر شما تنها وَن الزَّ تُ ةَ َو یؤْ َال ِذیَن یِقیُموَن الصَّ وْا الَّ نُ ِذیَن آَم َما َوِلیُكُم اُهللا َو َرُسوُلُه َو الَّ نَّ آیۀ والیت: ﴿ِإ

خداست و پیامبر او و آن ها كه ایمان آورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال ركوع زكات می پردازند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی یازدهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 3 174

همان طور که انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طورکلی آب، حیات بخش جهان مادی، ازجمله ما

انسان ها است، دین هم اکسیر حیات بخش روح انسان است. آیۀ زیر به این موضوع اشاره دارد.

ح�ُکم﴾: ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ سوِل ِاذا َدعاُکم ِلما ُی وا اسَتجیبوا ِللِه َو ِللرَّ نُ ذیَن آَم ا الَّ َه ﴿یا َایُّ

آنگاه که شما را به چیزی فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 175

خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفريده که زوج يکديگر باشند، (زوجیت) يعنی در کنار هم قرار گيرند و يکديگر را کامل کنند.

زن و مرد اگرچه در ویژگی های انسانی باهم مشترک هستند و خداوند برای هردو هدف واحدی معين کرده است، اما از جهت "زن

بودن" و "مرد بودن"، يعنی ازنظر خصوصيات جسمی باهم متفاوت اند.

       اشتراک در ویژگی های انسانی و هدف واحد

       افتراق در خصوصیات جسمی (مرد بودن و زن بودن)

اين تفاوت ها به گونه ای است که هردو را به هم نيازمند کرده است؛ بدون اينکه يکی بر ديگری برتری داشته باشد.

زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقوا است (تحقق آیه کتب علیکم الصیام ... لعلکم تتقون) و هر انسانی می تواند آن را در وجود

خود پرورش دهد.

       پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید:

"مؤمنان، باتوجه به مراتب اخالصشان، بر یکدیگر برتری پیدا می کنند."

تفاوت های ميان زن و مرد (معلول) به جهت وظايف مختلفی است که خالق حکيم بر عهدۀ هريک از زن و شوهر نهاده است

(علت) تا هرکدام از آن ها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگيرند و يک خانواده متعادل را پديد

آورند. (هدف)

به طور مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بيشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد

و مرد با کار کردن نان آور خانواده باشد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 176

امام عصر (عج) در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که درباره "رویدادهای جدید" عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره

هم حّجتی علیکم و أنا حّجة اهللا علیهم: در مورد رویدادهای ا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّ را پرسید، فرمود: "و اّم

جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید و همانا آن ها حجت من بر شما و من حّجت خدا بر آن ها هستم."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 177

پس از رحلت رسول خدا، سفارش آن حضرت را نادیده گرفتند و نوشتن احادیث آن حضرت را ممنوع کردند. به همین جهت،

کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط می توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند.

نگهداری حدیث به این شیوه، نتایج نامطلوبی داشت.

بااینکه سال ها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر در

میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت، احادیث زیادی جعل یا تحریف شد به طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی

قابل تشخیص نبود.

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث: برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب (یهودی و

مسیحی) مانند کعب االحبار که ظاهرًا مسلمان شده بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و

تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی، مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.

حاکمان بنی امیه و بنی عباس، اغلب به اندیشه هایی میدان می دادند که به نفع آنان بود و قدرت آنان را تقویت می کرد. برخی از

دنیاطلبان، برای نزدیکی به این حاکمان، احادیثی از قول پیامبر اکرم جعل می کردند و از حاکمان جایزه می گرفتند.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 178

باتوجه به روایت "و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیه" مهم ترین پایه اسالم والیت است. یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی،

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم مانند عدالت است که آیۀ ﴿و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا...﴾ بیانگر همین موضوع است.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 179

این موضوع نشان می دهد که این آموزش، آموزشی معمولی نبوده است بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات روحی و معنوی و

تصّرف در قلوب صورت می پذیرد. میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجۀ ایمان و عمل آن ها بستگی دارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1391

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 1 180

انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاک. خداوند پاسخ

گاه شدن از آن ها را به انسان نشان داده است. به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آ

اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان، اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در

افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهایی مهم تر روبه رو می بیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به

انسان عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 181

بخش اصلی رهبری امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه) مربوط به والیت معنوی است و تغ�ر و تحول در امور جامعه درگرو روح

جمعی جامعه است که آیۀ شریفۀ ﴿ان اهللا الیغیر ما بقوم حتی...﴾ حاکی از آن است.

کنکور سراسری هنر داخل 1390

گزینه 3 182

پیش از نزول این آیه، پیامبر دو حدیث "سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد و ..." و " این مرد اّولین ایمان

آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا ..." را بیان کردند که حدیث اّول در گزینۀ (3) آمده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): مراسم دعوت خویشان

گزینۀ (2): حدیث منزلت

گزینۀ (4): حدیث ثقلین

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 183

در اثر فعاليت های امام سجاد (ع) و قّوت گرفتن مجّدد شیعیان و ضعف تدریجی بنی امیه، زمان معرفی اسالم اصيل در دوران امام

باقر (ع) فرارسید و ایشان یک نهضت علمی و فرهنگی بزرگ را آغاز کرد. اولین اقدام امام، تربیت شاگردان و دانشمندانی بود که

بتوانند اعتقادات اهل بیت را در میان مردم گسترش دهند.

این اقدام به منزلۀ پايه گذاری يک مدرسۀ علمی بزرگ در مدينه بود که باتوجه به ظهور فرقه های گوناگون در جهان اسالم اقدامی

ضروری به شمار می رفت. در اين مدرسۀ علمی، معارف اصيل اسالمی تدريس می شد.

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 4 184

شرایط مرجع تقلید عبارت است از: 1- باتقوا باشد. 2- عادل باشد. 3- زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز،

به دست آورد. 4- اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد.

فقیهی که این شرایط را دارد، مشروعیت دارد؛ وگرنه پیروی از دستورات وی حرام است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 185

انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را نیز برگزیند؛ اما چنان که گفته شد، چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ

خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی دنیا را ترک گفته و به دیار آخرت

ا َهَدْیَناُه نَّ خواهد شتافت و در آنجا زیان خود را مشاهده خواهد کرد. قرآن کریم چنین کسی را "ناسپاس" نامیده و می فرماید: "ِإ

ورًا: همانا ما راه را به او نشان دادیم. یا سپاسگزار خواهد بود، یا ناسپاس!" ا َکفُ ا َشاِکرًا َو إمَّ ِبیَل إمَّ السَّ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 1 186

آب، نعمت بی نظیر خداوند، جلوۀ زیبایی و طراوت، مظهر پاکی و زاللی و عامل ادامۀ حیات (تداوم زندگی) است.

آری، آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان است.

" یءٍ َحیٍّ "َوَجَعلنا ِمَن الماِء ُکلَّ َش

انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طورکلی آب، حیات بخش جهان مادی، ازجمله ما انسان هاست.

ةً َمیًتا﴾ حِیَی ِبه َبلَد نُ ﴿ِل

نکته : دین حیات روح انسان را به دنبال دارد درحالی که صورت سؤال عامل تداوم زندگی را خواسته است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 187

امام علی (ع) می فرمایند:

گاه باشید که وقتی می توانید در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط "آ

مستقیم را شناسایی نما�د و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید و آنگاه می توانید

پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید."

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 4 188

تمایالت دانی مانند تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآالت و رفاه مادی مربوط به بعد حیوانی و دنیایی انسان است و

وقتی به این تمایالت دست می  یابیم از آن  ها لذت می  بریم و خوشحال می  شویم.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 189

م)، ادامۀ مسئولیت های پیامبر (صلی ی اهللا علیه و آله و سلّ طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی پس از رحلت رسول خدا (صلّ

اهللا علیه و آله و سلم) به جز دریافت و ابالغ وحی و ازجمله اجرای احکام الهی است و این موضوع مستلزم این است که کسانی که

از علم و عصمت برخوردارند این امر را به عهده گیرند که در آیۀ اطاعت به آن اشاره شده و اطاعت از خدا، پیامبر و اولواألمر واجب

شده است. (با تغ�ر)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 190

حدیث امام باقر (علیه الّسالم): "در اسالم به چیزی دعوت نشده آن طور که به والیت دعوت شده است" و آیۀ "لقد ارسلنا بالبینات

... لیقوم الناس بالقسط: همانا پیامبران خود را با براهین روشن فرستادیم و همراهشان کتاب نازل کردیم تا مردم به عدل بپا

خیزند." هر دو به والیت ظاهری اشاره دارند. (باتغ�ر)

کنکور سراسری هنر داخل 1392
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گزینه 4 191

پس از شهادت امام حسن عسكری (ع) در سال 260، امامت حضرت مهدی (عج) آغاز شد. دورۀ اّول امامت ایشان كه تا سال 329

طول كشید، "غیبت ُصغری" نامیده میشود.

ادامه يافتن اين غيبت نيز براثر باقى ماندن همان شرايط و عدم آمادگى مردم براى ظهور است. اين غيبت آن قدر ادامه می یابد که

نه تنها مسلمانان؛ بلکه جامعۀ انسانى شايستگى درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرين حجت الهى را پيدا کند.

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

گزینه 3 192

همان طور که در زمان پیامبر اکرم (ص) "تعلیم و تب�ن تعالیم دین"، "والیت و سرپرستی جامعه" ضروری بود و ایشان این

مسئولیت ها را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس از ایشان، کسانی به عنوان "امام" از جانب خداوند این

مسئولیت ها را به انجام رسانند و راه پیامبر را ادامه دهند. همچنین الزم است انسان هایی که قلب و جان خود را الیق پذیرش

هدایت معنوی کرده اند، از این هدایت نیز برخوردار شوند.

دو قلمرو دیگر به همان دالیلی که در زمان حیات ایشان ضروری بود، پس از ایشان نیز ضروری است و ادامه می یابد. زیرا با

گذشت زمان و گسترش سرزمین اسالمی، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت پیچیدۀ اجتماعی،

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نیاز به امام و رهبری که جامعۀ اسالمی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند، همچنان وجود

دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398

گزینه 4 193

حضرت على (ع) کودکى بيش نبود که به خانۀ پيامبر آمد، از همان زمان، تربيت وى در دامان پيامبر آغاز گرديد و درهاى دانش

الهى به رويش گشوده شد. ايشان دراین باره مى فرمايد: "خداوند بزرگ ترین فرشتۀ خود را همراه رسول خدا قرار داد. آن فرشته،

شب و روز راه کسب مکارم و زيبايی هاى اخالق را به ايشان نشان مى داد و من، درنهایت عشق و شيفتگى از آن حضرت تبعيت

مى کردم و ايشان را همراهی می نمودم."

اين تربيت بدان جهت بود که حضرت على (ع) پس از رسول خدا (ص) راه آن حضرت را ادامه دهد و با تکيه بر دانش الهى خود،

مردم را درزمینۀ احکام و معارف دينى هدايت کند. رسول خدا (ص) نيز در هر فرصتى که پيش مى آمد، اين مقام علمى را به

اطالع مردم مى رساند. در اینجا به يک مورد از سخنان آن حضرت اشاره مى کنيم:

َيْأِتها ِمن باِبها" لْ َم َف لْ ِع ِم َو َعِليٌّ َباُبَها َفَمْن َأَراَد الْ لْ ِع ا َمِديَنُة الْ نَ "َأ

الزم به ذکر است پیروی از فرشتۀ الهی در شب و روز برای کسب مکارم اخالق مربوط به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم

می باشد و نه حضرت علی علیه السالم.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 194

خداوند نعمت هدایت را با وجود انبیا و اولیای خود کامل کرده است و راه رسیدن به رستگاری را به انسان ها نشان داده است.

ی اهللا علیه و آله و سلم) خود و امام علی (علیه الّسالم) را پدران اّمت اسالمی معرفی می کند. پیامبر (صلّ

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 195

امامت حضرت مهدی (ع) از پِس پردۀ غیبت ادامه خواهد یافت تا زمانی که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی، شایستگی درک

ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند و آنگاه، بشریت تحقق وعده های الهی را در مورد عدالت جهانی به

چشم خواهد دید.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 4 196

ةً و رحمًة انَّ فی ذلک الیاٍت لقوٍم آیۀ 21 سورۀ روم: ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موّد

یتفّکرون﴾: "و از نشانه های خدا آن است که همسرانی از [نوع] خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید و میان شما دوستی و

رحمت قرار داد. همانا که در این مورد نشانه هایی است برای کسانی که تفّکر می کنند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 197

خداوند نعمت هدایت را باوجود انبیاء و اولیای خود کامل کرده و راه رسیدن به رستگاری را به انسان ها نشان داده است. پیامبر

م)، خود و امام علی (علیه الّسالم) را پدران امت معرفی کرده اند. ی اهللا علیه و آله و سلّ گرامی اسالم (صلّ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 1 198

ُه ُخطُّ ْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمْن ِکتاٍب َو الَ تَ از شگفتی  های نزول قرآن کریم بر پیامبری درس    نخوانده (ُاّمی) بود که در آیۀ شریفۀ ﴿َو َما ُکْنَت تَ

ْرتاَب الُمْبِطُلوَن﴾: "و پیش از آن، هیچ نوشته  ای را نمی  خواندی و با دست خود، آن را نمی  نوشتی که در آن صورت، ِبَیمیِنَک ِاذًا الَ

اهل باطل (کج روان) به شک می  افتادند."، تصریح شده است که اگر پیامبر اسالم (ص) می  خواند یا می  نوشت، ممکن بود افرادی

در الهی بودن قرآن شک کنند.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 199

این سخن امام علی (علیه الّسالم) والیت معنوی را عنوان می کند که امری پایدار است. چراکه همیشه از طریق امامان و اولیاء خدا

صورت می گیرد. این والیت از طریق امداد غیبی و الهام بر روح و جان ایشان صورت گرفته است.

کنکور سراسری زبان داخل 1393
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گزینه 1 200

  خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به "اسالم" تعبیر می شود.  هریک از پیامبران، این

دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کرده اند.  آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است

که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد. 

کید می کرد؛ بنابراین، وجود دو یا چند دین در هر پیامبری که می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأ

یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم

پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 201

به عنوان یک شیعه باید اعتقادات خود را با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخشيم تا بتوانيم با ديگر مسلمانان بر اساس معرفت و

استدالل سخن بگو�م و اعتقادات خود را به نحو صحيح بيان کنيم. دفاع منطقی از اعتقادات نه تنها سبب تفرقه و جدايی نمی شود،

بلکه دل ها را به يکديگر نزديک می کند.

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 202

والیت معنوی یعنی فرد به واسطۀ اعمال و عباداتی که داشته است به چنان جایگاهی می رسد که واسطۀ فیض خالق به مخلوق و

می شود و می تواند در عالم هستی تصّرف کند. هر چه درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد لیاقت دریافت این فیض خالق

بیشتر می شود؛ و والیت معنوی از طریق الهامات روحی و معنوی و تصّرف در قلب ها صورت می گیرد.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 203

ذین امنوا و عملوا ی انسان های فکور و خردمند کشف راه درست زندگی است که آیۀ شریفۀ ﴿االّ الّ یکی از دغدغه های اصلی و جّد

الصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالصبر﴾ نیز مبین راه درست زندگی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 204

تمایالت دانی، در ذات خود بد نیستند، اّما نسبت به بعد معنوی و الهی بسیار ناچیز و پا�ن ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت

نیستند.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ 2) تمایالت دانی را نباید رها کرد.

گزینۀ 3) تنظیم تمایالت عالی مقدم بر دانی نیست بلکه عالی را باید اصل قرار داد.

گزینۀ 4) مرز تمایالت دانی را خدا می داند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 4 205

این حدیث "جامعیت و همه جانبه بودن" از جنبه های "اعجاز محتوایی قرآن" را بیان می کند

باوجوداینکه قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل شده، اما در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال

بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است.

این کتاب فقط از امور معنوی، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی ماّدی و دنیوی انسان، مسئولیت های

اجتماعی و رابطۀ وی با انسان های دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد. (قرآن تک بعدی

نیست)

امام باقر علیه السالم می فرماید: "خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش [قرآن] آورده است."

البته روشن است که منظور ازآنچه موردنیاز است، نیازهای مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان ها است؛ یعنی همان نیازهایی

که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند. (هدایت تشریعی - کشف راه درست زندگی - نیازهای برتر - رسیدن به سعادت)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 206

هستۀ مرکزی این یاران 313 نفر به تعداد یاران پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر هستند و همچنین در احادیث آمده است که بیشتر

یاران امام را جوانان تشکیل می  دهند و بنا به فرمودۀ امام باقر (ع) تعدادی از آنان از زنان هستند.

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 207

ق وعده های خداوند از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفتند که در پایان تاریخ درحالی که شرایط کامًال پیامبران الهی برای تحقّ

آماده شده است، یک ولی الهی ظهور کرده و حکومت جهانی و عادالنه ای تشکیل می دهد که بر اساس دین خدا ارائه می شود.

کنکور سراسری زبان داخل 1393
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گزینه 2 208

  خداوند در قرآن کریم می فرماید:  

ْصَنُعوَن﴾  ا تَ ْكَبر َو اُهللا َيْعَلُم َم ْكُر اِهللا َأ َكِر َو َلِذ ُمْن الْ َشاِء َو ْح فَ ْنَهى َعِن الْ ةَ تَ الَ ةَ ِإنَّ الصَّ الَ ﴿َو َأِقِم الصَّ

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

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

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

یک جنبه باطنی دارد. 

· جنبۀ ظاهری بعد از عمل از بین می رود. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٌة﴾  لَّ ُهم ِذ قُ رَه ٍة ِبِمثِلها َو تَ َئ ئاِت َجزاُء َسیِّ یِّ ذیَن َکَسُبوا السَّ ﴿َو الَّ

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

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 209

کید شده که حضرت (مهدی) از نسل پیامبر اکرم و حضرت فاطمه است، اّما هنوز به دنیا نیامده در کتاب های حدیث اهل سنت تأ

است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 1 210

امام خمینی (ره) می فرمایند: "اى مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایۀ

تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و َمجد اسالم را اعاده

کنید و دست از اختالفات و هواهاى نفسانى بردارید که شما داراى همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و

غرب زدگى مبارزه نما�د و روى پاى خودتان بایستید."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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گزینه 4 211

زنده بودن امام زمان (ع)، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه فواید زیر را داشته است:

اّول اینکه هر ماجراجوى فریبکارى که بخواهد خود را مهدى موعود معرفى کند، به زودی شناخته مى شود و مردم هوشیار فریب او را

نمى خورند.

گاه  اند و از دوم اینکه پیروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود مى یابند و مى دانند که ایشان از حال مسلمانان آ

فداکارى ها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.

سوم اینکه هرگاه آنان احساس کنند، می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند، خواسته های خود را با ایشان در میان گذارند

و براى به دست آوردن رضایت ایشان، با امید و نشاط و پویایى تالش کنند.

چهارم اینکه جامعه به صورت های گوناگون از هدایت هاى امام و از والیت معنوى ایشان برخوردار مى گردد.

آنان که در زندگى خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند، در روز ظهور، به علت عدم آمادگى  ، مانند قوم موسى

(ع) به حضرت مهدى (عج) خواهند گفت: "تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا مى نشینیم".

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 3 212

باتوجه به آیات سوره عصر، خسارت از دست دادن عمر و سرمایۀ وجودی، انسان را تهدید می کند و فقط کسانی دچار خسارت و

زیان نمی شوند که به خدا ایمان آورند، عمل صالح انجام دهند و دیگران را به حق و صبر سفارش کنند.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 213

َننَّ َلُهْم ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ فَ الَّ ْرِض َكَما اْسَتْخَل َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ اِلَحاِت َلَيْسَتْخِل وا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ نُ ِذيَن آَم بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿َوَعَد اُهللا الَّ

ْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا﴾ خداوند در قرآن به کسانی که ایمان آورده و ي الَ ُي ِن ونَ ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُد َلنَّ دِّ َضى َلُهْم َوَلُيَب تَ ِذي اْر ِديَنُهُم الَّ

َضى تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ کارهای شایسته انجام دهند وعده داده که آنان را در زمین جانشین خود قرار دهد که نتیجۀ آن ﴿َوَلُيَمكِّ

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا﴾ خواهد بود. َلنَّ دِّ َلُهْم َوَلُيَب

ُهْم ِمْن َبْعِد َلنَّ دِّ َضى َلُهْم َوَلُيَب تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ فَ الَّ ْرِض َكَما اْسَتْخَل َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ البته باید گفت که ﴿َلَيْسَتْخِل

َخْوِفِهْم َأْمًنا﴾ سه وعدۀ الهی به مؤمنین نیکوکار هستند.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 214

باید توجه کرد غیبت در مقابل ظهور است نه حضور، امام را غایب نامیده اند زیرا ازنظرها غایب  هستند نه اینکه در جامعه حضور

ندارند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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گزینه 2 215

امام على (ع) و فاطمه زهرا (س) سخنان پیامبر (ص) و آداب زندگى ایشان را به فرزندان خود آموزش مى دادند و از آنان

می خواستند که این آموزش ها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل کنند  ، به عالوه، مى کوشیدند نشان دهند که این آموزش ها از

پیامبر (ص) است. هریک از امامان، عالوه بر اینکه این علوم را به امام بعد از خود مى سپرد، مى کوشید آن ها را در جامعه گسترش

دهد و یاران خود را بر اساس آن ها تربیت کند.

حدیث سلسلةالذهب نمونۀ بارز اقدام براى حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) می باشد.

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 216

پیامبر اکرم (ص) دربارۀ دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی (عج) را به  عنوان آخرین امام و قیام  کننده علیه

ظلم و برپاکنندۀ عدل در جهان معرفی کرده بود. امیرالمؤمنین علی (ع) و سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی که از جانب خدا

دارد یاد کرده بودند به همین دلیل حاکمان بنی  عباس درصدد بودند مهدی موعود را به محض تولد به قتل برسانند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 217

حضرت علی (ع) می فرمایند: "نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی

رایج تر و فراوان تر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. در آن ایام، در شهرها، چیزی

ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست."

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 2 218

امیر مؤمنان (علیه الّسالم) در عهدنامۀ مالک اشتر می فرمایند: "دل خود را با مردم تحت حکومت خویش مهربان قرار بده چراکه

مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو."

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 219

حضرت امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: "پس همه این ها را (راه رستگاری، وفاداری و پیروی از قرآن) از اهلش طلب کنید. آنان اند که

نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندۀ دانش آن ها است، آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 220

در حدیث ثقلین آمده است که قرآن و عترت پیامبر از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یکی از مصادیق عترت حضرت علی (علیه الّسالم)

است. لذا حدیث گزینۀ (4) با این امر مطابقت دارد، چراکه می فرماید: علی با قرآن و قرآن با علی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

گزینه 3 221

افرادی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند درحالی که فرمان و قانونشان برگرفته از فرمان الهی نیست، "طاغوت"

هستند و انجام دستورهای ایشان بر مسلمانان حرام است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 222

ُروْا ِبِه َو ْکفُ اُغوِت َو َقْد ُأِمُروْا َأن َی اَکُموْا ِإَلی الطَّ َل ِإَلْیَک َو َما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأن َیَتَح وْا ِبَما ُأنِز نُ ُهْم آَم نَّ ِذیَن َیْزُعُموَن َأ ی الَّ َر ِإَل ﴿َاَلْم تَ

ُهْم َضَالًال َبِعیًدا﴾ لَّ َطاُن َأن ُیِض ْی ُیِریُد الشَّ

آیا ندیدی كسانی را كه گمان می كنند به آنچه (از كتب آسمانی) بر تو و بر پیشینیان نازل  شده ایمان آورده اند؛ ولی می خواهند

طاغوت و حكام باطل را به داوری بطلبند، بااینکه به آن ها دستور داده  شده به طاغوت كافر شوند و شیطان می خواهد آن ها را

شدیدًا گمراه كند و به بیراهه های دوردستی بیفكند. (با تغ�ر)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 3 223

خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است و

قرآن کریم عامل از دست دادن نعمت را خود مردم معرفی می کند و در آیۀ شریفه 53 سورۀ انفال می فرماید: ﴿ذلک بانَّ اهللا لم یک

مغّیرًا نعمة انعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا ما بانفسهم و اّن اهللا سمیٌع علیٌم﴾

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 224

مرجعّیت دینی در عصر غیبت به عهدۀ فقیهان واجد شرایط و رهبری در این دوره به عهدۀ ولیّ فقیه است که باید شرایط خاصی را

داشته باشند.

آیۀ صورت سؤال "و نمی شود که مؤمنان همگی اعزام شوند، پس چرا از هر گروهی جمعی نروند تا دانش دین بیاموزند ..." نیز به

فراگیری دانش دین به منظور انذار قوم اشاره دارد که به مرجعّیت دینی مربوط می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394
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گزینه 2 225

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم پس از سيزده سال تالش برای هدايت مردم مکه با دعوت مردم مدينه، به اين شهر هجرت

کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسالمی را بنا نهاد.

اين حکومت، به تدریج گسترش يافت و در مدت ده سال، سراسر شبه جزیرۀ عربستان را فراگرفت.

آن حضرت، در مدت اين ده سال، به گونه ای زندگی کرد که در همۀ زمینه های فردی و اجتماعی، ازجمله در جايگاه رهبری، از سوی

خداوند به عنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی شد:

ُکم فی َرسولِ اِهللا "قطعاً برای شما در رسول خدا د کاَن َل قَ ﴿َل

ُاسَوٌة َحَسَنٌة                                سرمشق نيکويی است

ِلَمن کاَن َیرُجوا اَهللا                       برای کسی که به خداوند

َو الَیوَم اآلِخَر                   و روز رستاخيز اميد دارد

َکَر اَهللا َکثیًرا﴾ و خدا را بسيار ياد می کند." َو َذ

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 226

نمونۀ ديگر واليت معنوی، هدايت بندگان خداست، نه از طريق آموزش معمولی و عمومی، بلکه از طريق امداد غيبی و الهامات

روحی و معنوی و تصرف در قلوب و مانند آن. هرقدر درجۀ ايمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لياقت دريافت

هدايت های معنوی را بيشتر کسب می کنند و درمی يابند که خداوند چه نقش عظيمی بر عهدۀ رسول خدا (ص) برای هدايت

انسان ها گذاشته است.

نمونه ای کامل از اين نوع هدايت را می توانيم در رفتار رسول خدا (ص) با حضرت علی (ع) ببينيم. آن حضرت که از همان دوران

کودکی تحت تربيت رسول خدا (ص) قرار گرفت، با استعداد بی نظير خود مراتب کمال را در ايمان و عمل به سرعت می  پيمود. به

همین جهت، عالوه بر تربيت از روش های معمولی، از هدايت های روزی رسول خدا (ص) نيز بهره می برد.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه های 2 و 3 مربوط به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم است.

گزینۀ 4 هم به شکل بهره مندی حضرت علی علیه السالم از هدایت معنوی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 227

م) اّولین و ی اهللا علیه و آله و سلّ پیامبر وظیفۀ آموزش قرآن و معارف این کتاب را بر عهده داشت. ازاین رو گفتار و رفتار پیامبر (صلّ

برترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است. (مرجعّیت دینی پیامبر)

پی ریزی یک حکومت بر مبنای دستورات اسالم و قرار دادن مسجد مدینه به عنوان محل حکومت، رهبری و حل وفصل امور از اّولین

م) پس از ورود به مدینه بود. (والیت ظاهری پیامبر) ی اهللا علیه و آله و سلّ اقدامات پیامبر (صلّ

والیت معنوی: شخص به درجه ای از ایمان رسیده است که به اذن خدا در عالم تصّرف می کند و عالم غیب را مشاهده می کند.

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 228

طبق متن کتاب، به سبب قدرناشناسی و ناسپاسى و درخطر بودن جان آن حضرت به دلیل روش حاکمان بنی عباس که درصدد

د از بين ببرند، خداوند آخرين ذخيره و حّجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلى بودند مهدى موعود را به محض تولّ

جديد و از پس پرده غيبت ادامه يابد.

ادامه يافتن اين غيبت نيز براثر باقى ماندن همان شرايط و عدم آمادگى مردم براى ظهور (پذیرش حکومت عدل الهی) است.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 229

درنتیجۀ خروج جریان رهبری از مسیر امامت، پس از مدت کوتاهی جانشینی رسول خدا (ص) به دست کسانی افتاد که با نفرت و

کینه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامی حاضر به اسالم آوردن شدند که پیامبر اکرم (ص) شهر آنان مکه را تصرف کرد

و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند، ابوسفیان که رهبری مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر

به ناچار تسلیم شد و به ظاهر اعالم مسلمانی کرد. معاویه پسر او در سال 40 هجری، به نام جانشینی پیامبر (ص) حکومت مسلمانان

را به دست گرفت و خالفت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد.

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 230

عصر غیبت، عصر دودلى ها و شک و تردیدها است. در این دوره، فتنه هاى گوناگون و اندیشه هاى رنگارنگ پیدا مى شوند و

بى ایمانى را تبلیغ مى کنند. مؤمن حقیقى، به خود تردید راه نمى دهد و با یقین، براى فرداى روشن آماده مى شود. پیامبر اکرم (ص)

به حضرت على (ع) فرمود:

بزرگ ترین مردمان در ایمان و یقین کسانى هستند که در روزگاران آینده زندگى می کنند، پیامبرشان را ندیده اند، امام آن ها در

غیبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) (و تفکر در آن ها) ایمان مى آورند.

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 231

پس از بیان سخن پیامبر (ص) که فرمود: "سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او

ذین امنوا و عملوا الصالحات و اولئک هم خیر البریة﴾ بر پیامبر نازل شد و رستگارند و در روز قیامت اهل نجات اند" آیۀ شریفۀ ﴿اّن الّ

پیامبر آن را قرائت کرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 232

آیۀ شریفۀ ﴿و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین...﴾ بیانگر آن است که در آخرالزمان

مراجع تقلید وظیفه مرجعیت دینی را بر عهده دارند. در انتهای حدیث نیز بیان شده است "اگر یکی از پیروان ما که به علوم و

دانش ما آشنا است وجود داشته باشد باید دیگران را که بر احکام ما آشنا نیستند راهنمایی کند و دستورات دین را به آن ها آموزش

دهد."

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 1 233

طراح محترم آخرین بیت از ابیات زیر را در صورت سؤال آورده و ازآنجایی که چند بیت از این ابیات به ختم نبوت اشاره دارند،

مفهوم بیت مذکور را نیز همان "ختم نبوت" گرفته است. درحالی که بیت پایانی شاید بیشتر به نقش هدایت گری و والیت معنوی

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم اشاره دارد.

ـان گشته مسافــر ـا بــه آخـر                        بر او خلق جهـ "یکی خط اســت ز اّول ت

ـاروان اند ـای کـ ـان اند              دلیـل و رهنــمـ ـا چون ساربـ در این ره، انبیــ

ـاالر               هم او اّول هم او آخر در ایـن کار ـان سّید ما گشتـه سـ و ز ایشـ

ـازل شـده "َادُعوا اَلی اهللا" ـان ایـن راه               بر او ن ـایـ بر او ختـم آمده پـ

ـان ها دامن وی" شده او پیش و دل ها جمله در پی               گرفته دسـت جـ

"وجود قوانین تنظیم کننده" از ویژگی هایی است که بیانگر "پویایی و روزآمد بودن دین اسالم" از دالیل ختم نبوت می باشد.

در اسالم دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است.

این قواعد بر همۀ احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند و مانند بازرسان عالی، احکام و مقررات را تحت نظر قرار می دهند و کنترل

می کنند.

به طور مثال پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم فرموده است:

"الَضَرَر و الِضراَر فی االسالم: اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است."

این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند.

مثًال روزۀ ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد، بر او حرام می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 234

کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن که دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند بوده است از نیازهای برتر انسان است. برای

اینکه پاسخ به این نیاز (ها) راهگشا باشد، باید جامع، همه جانبه و درست و قابل اعتماد باشد.

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 235

یکی از اصول امامان بزرگوار (ع) در مبارزه با حاکمان در راستای نقش والیت ظاهری خود، عدم تأ�د حاکمان بود. امامان، هیچ

یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به  عنوان جانشین رسول خدا (ص) تأ�د نمی  کردند و این موضوع را به شیوه  های مختلف به

مردم اعالم می  کردند؛ اما اگر حاکمی در موردی طبق دستور اسالم عمل می  کرد، آن مورد را تأ�د می  کردند. (رد گزینۀ 4)

دلیل نادرستی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 2: صراحت اظهارنظر در همۀ مسائل نبوده است، بلکه در برخی مسائل که مورد حساسیت دشمن بوده است، امامان با تقّیه

و روش مخفیانه نیز عمل می  کردند.

گزینۀ 3: فراهم آمدن کتاب  های حدیثی، نتیجۀ اقدام امامان در "تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو" در راستای مرجعیت

دینی است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 236

حدیث منزلت که از زبان پیامبر و در شأن حضرت علی (ع) گفته شده است می فرماید:

" تو برای من به منزلۀ هارون برای موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبر دیگری نخواهد آمد."

بنابراین تفاوت منزلت این دو فرد در خاتمیت پیامبر اکرم (ص) بود.

پیامبر جملۀ "من کنت مواله فهذا علی مواله" را پس از مراسم حجةالبالغ در محلی به نام غدیر خم، بیان کرد تا در مقابل چشم

همگان جانشینی امام علی (ع) پس از پیامبر اعالم گردد.

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 237

طبق متن کتاب درسی و با توجه به آیات ابتدایی درس، تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست و تنها کسی که می تواند

فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند، خداوند است. (اهللا اعلم ...)

باید توّجه داشت که پیامبر نیز از این قاعده مستثنی نیست. چراکه او نیز انسان است.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 238

ی اهللا سه سال بعد از بعثت به امر خداوند، پیامبر خویشان خود را انذار کرد. این  موضوع نشان می دهد که جانشینی پیامبر (صلّ

ی ل دعوت باید برای مردم مشخص شود و اینکه جانشین پیامبر (صلّ م) چنان اهّمیتی دارد که از همان روزهای اّو علیه و آله و سلّ

م) ویژگی هایی دارد که نمی توان انتخاب آن را به مردم واگذار کرد.   اهللا علیه و آله و سلّ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

گزینه 2 239

قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان

دهد. این موضوع بیانگر یکی از برنامه های آمادگی برای ازدواج، یعنی "تقویت عفاف و پاک دامنی در خود از آغاز بلوغ" است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 240

طبق فرمایش امام کاظم (علیه الّسالم)، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز به این خاطر که بندگانش در پیام الهی

ل برترند، نسبت ق تعقل است. همچنین در ادامۀ این سخن می فرماید: "آنان که در تفّکر و تعقّ ل کنند. لذا ارسال رسوالن تحقّ تعقّ

به فرمان های الهی داناترند. پس داناتر بودن بندگان به فرمان الهی، معلول و تابع برتری معرفت و تفّکر است."

کنکور سراسری زبان داخل 1393

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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گزینه 4 241

امام کاظم (ع) به شاگرد برجستۀ خود هشام بن حکم فرمود: "ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای

آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند." (ارسال رسوالن به سوی بندگان ← تحقق تعقل بندگان در پیام الهی)

کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند (برخورداری از معرفت برتر ← پذیرش بهتر پیام الهی)

و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند (برتری در تعقل و تفکر ← داناتر بودن نسبت به فرمان های

الهی)

و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است. (کامل تر بودن عقل ← باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت)

یکی از سرمایه های انسان، توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشه و دیگری قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ یعنی انسان،

ابتدا دربارۀ هر کاری که می خواهد انجام دهد، تفکر می کند و اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند،

آن را انتخاب می کند و انجام می دهد.

هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان را ازطریق پیامبران می فرستد؛ این برنامه که

دربرگیرنده پاسخ به سؤاالت بنیادین بشر است، توسط رسوالن به مردم ابالغ می شود تا انسان ها با تفکر در این برنامه و پی بردن به

ویژگی ها و امتیازات آن با اختیار خود، این برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به هدفی که خداوند در خلقتشان قرار

داده است برسند.

انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و پیش

می رود.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 242

قرآن کریم، پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید:

"رسول خدا برای شما نیکوترین اسوه است".

ُکم فی رسول اهللا                                               قطعاً برای شما در رسول خدا د کاَن َل قَ ﴿َل

ُاسَوٌة َحَسَنٌة                                                        سرمشق نيکويی است

ِلَمن کاَن َیرُجوا اَهللا                                                           برای کسی که به خداوند

َو الَیوَم اآلِخَر                                                       و روز رستاخيز اميد دارد

َو َذ َکَر اَهللا َکثیًرا﴾ و خدا را بسيار ياد می کند.

و پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم نیز همواره از اهل بیت علیهم السالم به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت

پیموده اند و پیروی (تبعیت) از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده

است.

آراستگی، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل زمان حضور در خانواده و از آن مهم تر، زمان عبادت

نیز می شود. (اهمیت آراستگی در عبادت)

امام صادق علیه السالم می فرمایند:

"دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است."

این حدیث به اهمیت آراستگی در عبادت و الگوگیری از اهل بیت علیهم السالم اشاره دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399



63/63لرنیتو 1399

گزینه 1 243

امامان می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب تقیه پیش ببرند؛ یعنی

اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند.

انسانی یازدهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

انسانی یازدهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

گزینه 2 244

گاهی مردم از موضوع عصمت اهل بیت (ع) مدت ها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه (س) پیامبر اکرم برای آ

ما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت...﴾ را می خواند. می گذشت و اهل خانه را اهل بیت صدا می زد و آیۀ تطهیر: ﴿انّ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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دبیردرسمدرسه

نام و نام خانوادگی

َمُد﴾ را بیان نموده است؟1 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

ا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيْ ٍء...﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟2 از آیه شریفه قل ﴿ُقْل َأ َغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب�

تدبير انسان ها در طول ربوبيت الهی قرار دارد، یعنی هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست. (1

چون خداوند خالق و مالک و ولی جهان است تنها رّب هستی نیز است، انسان نقشی در پرورش ندارد. (2

اگر خداوند را مدبر اصلی بدانیم و در عوض ربوبیت الهی برای انسان تدبير قائل شویم دچار شرک نشده ایم. (3

خداوند صاحب اختیاری است که تدبير مخلوق به دست اوست، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبيت الهی قرار دارد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

باتوجه به فرمایش امام صادق (ع)، اگر بنده ای بعد از انجام گناه، خداوند به او نعمتی ببخشد تا او استغفار را فراموش کند و به راه3

خود ادامه دهد، خداوند درباره او چه می فرماید؟

﴿َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ (2 اِلِميَن﴾ ﴿َو اُهللا ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ (1

﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن﴾ (4 ﴿ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن﴾ (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ُکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتقيٌم﴾ کدام مطلب مفهوم می گردد؟4 ي َو َربُّ از آیۀ شریفۀ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ

گاهی از اینکه خدا تنها مالک و پشتیبان جهان است درمی یابیم که اداره کنندۀ جهان هستی اوست. با آ (1

گاهی به اینکه "خداوند پروردگار من و شما است" باعث می شود انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد. آ (2

الزمۀ توحید در عبادت اطاعت از حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان آن حضرت است. (3

با اعتقاد به اینکه "خدا تنها اداره کننده جهان است" درمی یابیم که تنها وجود شایستۀ پرستش خدا است. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

منبع: کنکور سراسری
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چه کسانی بزرگ ترین ضربه را بر پیکر اسالم وارد کرده اند و اعتقاد غیرعقالنی آنان چیست؟5

مشرکان - طلب دعا و درخواست شفاعت را شرک می دانند. (1

تکفیری ها - طلب دعا و درخواست شفاعت را شرک می دانند. (2

مشرکان - استغفار پیامبران در حق منافقان را مؤثر می دانند. (3

تکفیری ها - استغفار پیامبران در حق منافقان را مؤثر می دانند. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

کدام عامل، سد خرافه گرایی زنان و مردان را شکست و مردم را مشتاق علم ساخت؟6

آبادانی جامعه و نکوهش افرادی که به نظام خانواده بی توجه بودند. (1

تشویق های دائمی رسول خدا و نزول تدریجی آیات قرآن کریم (2

رفع ظلم و ایجاد جامعه ای عدالت محور که مظلوم حق خود را بستاند. (3

منزلت انسانی زنان و به دست آوردن استقالل مالی با حضور در جامعه (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

فرورفتن قدم به قدم گمراهان در فساد و تباهی، فاصله گرفتن آن ها از وادی انسانیت و حرکت به سوی عذاب الهی در کدام آیۀ7

شریفه، بیان شده است؟

ماً َو َلُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن﴾ ْمِلي َلُهْم ِلَیْزَداُدو ِإْث ا نُ َم نَّ ﴿ِإ (1

ِسِهْم﴾ فُ نْ ْمِلي َلُهْم َخْیٌر ِألَ ا نُ َم نَّ ُروا َأ ِذیَن َکفَ ﴿َو َال َیْحَسَبنَّ الَّ (2

وَن﴾ نُ َت فْ ا َو ُهْم َال ُی وُلوا آَمنَّ قُ اُس َأْن ُیْتَرُکوا َأْن َی ﴿َأ َحِسَب النَّ (3

ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن﴾ ِذیَن َکذَّ ﴿َو الَّ (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللا﴾ را بیان نموده است؟8 َن قْ ِسِهْم َال تَ فُ نْ ِذیَن َأْسَرُفوا َعَلی َأ کدام مورد، مفهوِم عبارِت ﴿ُقْل َیا ِعَباِدَي الَّ

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان                  هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود (1

چند آید این خیال و رود در سرای دل                تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم (2

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم               گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید (3

روی از خدا به هرکه کنی شرک خالص است                     توحید محض کز همه رو در خدا کنیم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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عقیده به توانایی اولیای دین در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک در .......... است که این توانایی را ............. بدانیم و9

آیۀ ﴿ُقْل ُهَو اُهللا َأَحٌد﴾ بر ............ داللت دارد.

خالقّیت - از خود آن ها - توحید در خالقّیت (2 ربوبّیت - در طول ارادۀ خدا - اصل توحید (1

4) خالقّیت - در طول ارادۀ خدا - توحید در خالقّیت ربوبّیت - از خود آن ها - اصل توحید (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

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؟10

ِسِهْم...﴾ فُ نْ ْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَ ا نُ َم نَّ ُروا َأ ِذيَن َکفَ امال - ﴿َو َال َيْحَسَبنَّ الَّ (1

ِسِهْم...﴾ فُ نْ ْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَ ا نُ َم نَّ ُروا َأ ِذيَن َکفَ امداد - ﴿َو َال َيْحَسَبنَّ الَّ (2

َک َمْحُظورًا...﴾ َطاُء َربِّ ا َکاَن َع َک َو َم َطاِء َربِّ ِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َع امال - ﴿ُکال� نُ (3

َک َمْحُظورًا...﴾ َطاُء َربِّ ا َکاَن َع َک َو َم َطاِء َربِّ ِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َع امداد - ﴿ُکال� نُ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

کدام مورد، آثار زیان بار تجمل گرایی مسئولین و فساد اداری و مالی را بیان نموده است؟11

عقب ماندگی اقتصادی - ساختار اداری پرمصرف - بی اعتمادی عمومی - آلودگی به ربا (1

رواج مصرف گرایی - فریبکاری در معامالت - ترویج واسطه گری - بارده که در ادارات (2

عقب ماندگی اقتصادی - فاصله طبقاتی - بی اعتمادی عمومی - رواج مصرف گرایی (3

رواج مصرف گرایی - ساختار اداری پرمصرف - ترویج واسطه گری - آلودگی به ربا (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

دستاورد سنت ابتال برای انسان چیست و کدام عبارت قرآنی به آن اشاره دارد؟12

نتیجۀ عمل انسان ها را مشخص می کند - ﴿َو ُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َکْیِدي َمِتیٌن﴾ (1

َخْیِر ِفْتَنًة﴾ رِّ َو الْ الشَّ ْبُلوُکْم ِب هویت و شخصیت انسان ها ساخته می شود و شناخته می گردد - ﴿َو نَ (2

ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن است - ﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن﴾ (3

ْرِض﴾ َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ خداوند امکانات و لوازم رسیدن به هدف های هر فرد را فراهم کرده است - ﴿َل (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

اگر بگو�م مخلوقات جهان، مقدر به تقدیر الهی هستند، به کدام موضوع اشاره کرده  ایم؟13

مخلوقات جهان، ازآن جهت که با فرمان و حکم و خواست خداوند، انجام می  شود. (1

نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ریزه  کاری  ها و ویژگی  ها به اجرا و ارادۀ الهی است. (2

خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی  های مخلوقات جهان را تع�ن می  کند. (3

به انجام رساندن و پایان رساندن و پایان دادن و حتمیت بخشیدن به کارها به ارادۀ خداوند است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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پیام کدام آیۀ شریفه، حاکی از این است که شیطان توسط همسر عزیز مصر دامی برای حضرت یوسف (ع) گسترده بود تا ایشان را14

به گناه و فساد بکشاند؟

ُروا اَهللا﴾ فَ غْ َسُهْم َجاُءوَک َفاْسَت فُ وا أنْ َلُم ُهْم إْذ ظَ نَّ ﴿َو َلْو َأ (1

ُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال﴾ َت تَ نْ ُه َأ َفَأ َخَذ ِإَلَهُه َهَوا ﴿َأ َرَأْیَت َمِن اتَّ (2

اِغِریَن﴾ ُکوناً ِمَن الصَّ ُه َلُیْسَجَننَّ َو َلَی َعْل َما َأْمُر فْ ﴿َو َلِئن َلْم َی (3

ُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن﴾ ُه َل نَّ ْیطاَن ِإ وا الشَّ ْعُبُد ُکم َیا َبِني آَدَم َأْن الَ تَ ﴿َأ َلْم أْعَهْد ِإَلْی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

کید قرار می دهد؟15 َعاَلِمیَن ﴾ را مورد تأ ِه َربِّ الْ لَّ ُسِکی َو َمْحیاَی َو َمَماِتی ِل کدام عبارت، مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل ِإنَّ َصَالِتی َو نُ

اٌط ُمْسَتِقیمٌ ﴾ ﴿َو َأِن اْعُبُدوِنی ٰهَذا ِصَر (2 ْل َعَلی اِهللا َفُهَو َحْسُبُه﴾ کَّ ﴿َو َمْن یَتَو (1

﴾ ی ءٍ اً َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َش ﴿ُقْل َأ َغیَر اِهللا َأْبِغی َرّب (4 اُر﴾ هَّ قَ َواِحُد الْ ی ءٍ َو ُهَو الْ ُق ُکلِّ َش ﴿ُقِل اُهللا َخاِل (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

ِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها...﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟16 فْ ُكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَن از آیه شریفه ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

خداوند، امور جهان را تدبیر می کند و قوانینی را بر آن حاکم کرده و جهان مطابق با آن قوانین عمل می کند. (1

وجود اختیار در انسان ناشی از اراده الهی است و عملی که از ما سر می زند همگی وابسته به ارادۀ خداوند است. (2

خداوند، به انسان عقل و فکر عطا کرده و با همین قوه بشر را راهنمایی کرده تا او خود به قله های کمال و ترقی برسد. (3

خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در آیات قرآن کریم پاداش ایمان به خدا و تمّسک به او چگونه توصیف شده است؟17

ِحیُم﴾ وُر الرَّ فُ غَ ُه ُهَو الْ نَّ یعاً ِإ وَب َجِم نُ ِفُر الذُّ غْ ﴿ِإنَّ اَهللا َی (1

﴾ ئاً ْشِرُکوَن ِبي َشْی ِني َال ُی ونَ ناً َیْعُبُد ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْم َلنَّ دِّ ﴿َلُیَب (2

﴾ یماً اطاً ُمْسَتِق ٍة ِمْنُه َو َفْضٍل َو َیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَر ﴿َفَسُیْدِخُلُهْم ِفي َرْحَم (3

َضی َلُهْم﴾ تَ ِذي اْر َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ فَ الَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَل َ ي األْ ُهْم ِف نَّ فَ ﴿َلَیْسَتْخِل (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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اِغِريَن﴾18 ا ِمَن الصَّ ونً ُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُك َعْل َما آُمُر فْ ِسِه َفاْسَتْعَصَم ۖ َوَلِئْن َلْم َي فْ ُه َعْن نَ تُ ْد َراَوْد قَ ِني ِفيِه ۖ َوَل ِذي ُلْمُتنَّ ِلُكنَّ الَّ از آیه شریفه ﴿َقاَلْت َفَذٰ

کدام مفهوم، دریافت می شود؟

کسی که به مقام مخلصين رسیده بود، در برابر وسوسه های شیطان نفوذناپذیر شده بود. (1

همسر عزیز مصر، دام هایی برای کشاندن حضرت یوسف به سوی گناه و فساد گسترده بود. (2

همسر عزیز مصر، از زنان مصر برای تحریک حضرت یوسف به سوی گناه و فساد استفاده کرد تا خود را تبرئه نماید. (3

حضرت یوسف به درجه ای از باور رسیده بود که می توانست در شرایط سخت، حق را از باطل تشخیص دهد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام آیۀ شریفه از قرآن کریم بر این موضوع که "جامعۀ موّحد، حکومت کسانی را که خداوند به آن  ها حق حکومت کردن نداده19

کید می  کند؟ است، نمی  پذیرد." تأ

ُکْم َأْوِلَیاَء﴾ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ وا الَ تَ نُ ِذیَن آَم ا الَّ َه ﴿َیا َأیُّ (1

ُکمْ ﴾ ْمِر ِمْن َ ي األْ ُسوَل َو ُأوِل وا َأِطیُعوا اَهللا َو َأِطیُعوا الرَّ نُ ِذیَن آَم ا الَّ َه ﴿َیا َأیُّ (2

َخاِسریَن﴾ ةِ ِمَن الْ ِخَر ي اآلْ َبَل ِمْنُه َو ُهَو ِف قْ ِم ِدیًنا َفَلْن ُی الَ ْس ِ ﴿َو َمْن َیْبَتِغ َغْیِر اإلْ (3

ِسِهْم﴾ فُ نْ ُروا َما ِبَأ یِّ غَ ی ُی َعَمها َعَلی َقْوٍم َحتَّ نْ رًا ِنْعَمًة َأ یِّ غَ ُک ُم ﴿َذِلَک ِبَأنَّ اَهللا َلْم َی (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

جوشش آب در درجۀ مشّخص و برخورداری انسان از اختیار، به ترتیب از مصادیق ............ و ............ الهی است که امر دّوم،20

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

باتوجه به آیات قرآن کریم، خداوند به چه کسانی وعده می دهد که گناهانشان را به حسنات تبدیل می کند؟21

بندگی خدا بکنند، گناه نکنند و ذکر و یاد خداوند را بگویند. (1

ایمان بیاورند، استغفار بگویند و بندگی خدا را انجام دهند. (2

استغفار بگویند، گناه نکنند و عمل صالح انجام دهند. (3

توبه کنند، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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دورشدن مردم یک جامعه از توحید، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت و این پیامد ناشی از چیست؟22

حاکمیت طاغوت و دستورهای او - ثمرات ُبعد اجتماعی توحید عملی (1

حاکمیت طاغوت و دستورهای او - رابطۀ متقابل توحید فردی و اجتماعی (2

قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمایالت دنیوی - ثمرات ُبعد اجتماعی توحید عملی (3

قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمایالت دنیوی - رابطۀ متقابل توحید فردی و اجتماعی (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

چه زمانی انسان ها آراسته به "اخالص در بندگی" هستند و پیام کدام آیۀ شریفه، مبین این معنا است؟23

ِه...﴾ لَّ وُموا ِل قُ ةٍ َأْن تَ ُکْم ِبَواِحَد َما َأِعُظ نَّ تمام جهت گیری های زندگی شان، سمت وسوی الهی پیدا کند - ﴿ُقْل ِإ (1

َراُء ِإَلى اِهللا...﴾ قَ فُ ُتُم الْ نْ اُس َأ َها النَّ تمام جهت گیری های زندگی شان، سمت وسوی الهی پیدا کند - ﴿َيا َأيُّ (2

ِه...﴾ لَّ وُموا ِل قُ ةٍ َأْن تَ ُکْم ِبَواِحَد َما َأِعُظ نَّ تنها مؤثر در زندگی پر فرازوفرود خود را، خدا بدانند - ﴿ُقْل ِإ (3

َراُء ِإَلى اِهللا...﴾ قَ فُ ُتُم الْ نْ اُس َأ َها النَّ تنها مؤثر در زندگی پر فرازوفرود خود را، خدا بدانند - ﴿َيا َأيُّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

اعطای ویژگی "مختاربودن" به انسان و "مایع بودن" به آب بیانگر ............ خداوند است و خروج هریک از این دایره به ترتیب24

............   و ............ است.

تقدیر - ممکن - ناممکن (2 قضای - ممکن - ممکن (1

قضای - ناممکن - ممکن (4 تقدیر - ناممکن - ناممکن (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

"توبه" در اصطالح دینی به چه معنا است و مطابق روایت نبوی خداوند چه کسانی را بسیار دوست دارد؟25

بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست - بسیار توبه کننده (1

بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست - جوانان توبه کار (2

ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی که همان نفس اماره است - جوانان توبه کار (3

ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی که همان نفس اماره است. - بسیار توبه کننده (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

اگر از ما بپرسند: "صحنۀ بروز و ظهور اختیار انسان، كجا است؟" می گو�م: آنجا است كه............26

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
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"هرگونه تصرف در جهان، حق خدا و شایسته اوست" و "جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است" به ترتیب، ناظر بر کدام ُبعد27

از ابعاد توحید است؟

والیت - ربوبّیت (2 والیت - خالقّیت (1

مالکّیت - ربوبّیت (4 مالکّیت - خالقّیت (3

کنکور سراسری زبان داخل 1394

کدام سنت الهی، تنها حاکم بر زندگی گناهکاران است و کدام آیه مؤید آن است؟28

ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُموَن﴾ ِذیَن َکذَّ امالء - ﴿َو الَّ (1

ِسِهْم﴾ فُ نْ ْمِلی َلُهْم َخْیٌر ِألَ ا نُ َم نَّ ُروا َأ ِذیَن َکفَ امالء - ﴿َو َال َیْحَسَبنَّ الَّ (2

ِسِهْم﴾ فُ نْ ْمِلی َلُهْم َخْیٌر ِألَ ا نُ َم نَّ ُروا َأ ِذیَن َکفَ ابتالء - ﴿َو َال َیْحَسَبنَّ الَّ (3

ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُموَن﴾ ِذیَن َکذَّ ابتالء - ﴿َو الَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چه زمانی توبه و اصالح اجتماعی و بازگشت به مسیر توحید، الزم است؟29

وقتی که رفتار ناپسند برخی سبب بدبینی دیگران به دین شده باشد. (1

وقتی که تالش های بزرگ و فعالیت های ایثارگرانه در جامعه الزم باشد. (2

از ابتدای ایجاد انحراف های اجتماعی تا از گسترش آن جلوگیری شود. (3

از زمانی که گناهان اجتماعی محکم شوند و سطوح جامعه را در برگیرند. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

َعِبيِد﴾ باتوجه به آیات و روایات به کدام دلیل است؟30 لْ ٍم ِل َظالَّ پذیرفتن اینکه ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِب

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 

چرا شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت، او را گام به گام به سمت گناه می کشاند و حیله تسویف چه مشکلی برای فرد ایجاد31

می کند؟

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - ناامیدی از توبه (1

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - عادت به گناه (2

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - ناامیدی از توبه (3

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - عادت به گناه (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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راٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴾ کدام است؟32 ُكْم َفاْعُبُدوُه هذا ِص ي َو َربُّ پیام آیه شریفه ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ

ربوبیت الهی، خاستگاه پرستش خداوند است. (1

ارتباط دوسویه بین توحید فردی و اجتماعی وجود دارد. (2

بازتاب توحید عملی، در زندگی فردی را بیان نموده است. (3

به افزایش معرفت و شناخت نسبت به ربوبیت خداوند توجه دارد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

در قرون وسطی حکم مخالفت با عقاید رهبران کلیسا چه بود و چه رابطه ای میان تعقل با ایمان وجود داشت؟33

جرم محسوب می شد - عقلی که ایمان را تأ�د می کرد، ارزش داشت. (1

جرم محسوب می شد - تعقل با ایمان سازگاری داشت. (2

کفر تلقی می شد - ایمان نسبت به عقل برتری نداشت. (3

کفر تلقی می شد - تعقل با ایمان سازگاری نداشت. (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گرفتارشدن در سنت امالء، ریشه در کدام ویژگی نفسانی دارد و چگونه بار گناهان را سنگین  تر می  نماید؟34

فراموشی و قدرناشناسی - خداوند شرایط را چنان فراهم می  سازد که وی بتواند آسان  تر گرفتار گناه شود. (1

لجاجت و دشمنی با حق - خداوند شرایط را چنان فراهم می  سازد که وی بتواند آسان  تر گرفتار گناه شود. (2

فراموشی و قدرناشناسی - مهلت  ها و امکانات با اختیار و ارادۀ خودشان به  صورت بالی الهی جلوه  گر می  شود. (3

لجاجت و دشمنی با حق - مهلت  ها و امکانات با اختیار و ارادۀ خودشان به  صورت بالی الهی جلوه  گر می  شود. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

بيت زیر، بیانگر کدام آیه شریفه است؟35

"ما همه شيران ولی شیر علم                      حمله مان از باد باشد دم به دم"

ْرِض ُقِل اُهللا﴾ َ األْ َماَواِت َو ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ (1

اُر﴾ هَّ قَ واِحُد الْ ُق ُكلِّ َشْي ءٍ َو ُهَو الْ ﴿ُقِل اُهللا خاِل (2

َحِميُد﴾ ِنيُّ الْ غَ راُء ِإَلى اِهللا َو اُهللا ُهَو الْ قَ فُ ُتُم الْ نْ اُس َأ َها النَّ ﴿يا َأيُّ (3

﴾ فٍ ۖ َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلٰى َحْر ﴿َوِمَن النَّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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باتوجه به فرمایشات رسول اکرم (ص) چه کسانی از آتش دوزخ در امان هستند و کدام آیۀ شریفه، به فضیلت آنان اشاره نموده36

است؟

َباِب﴾ لْ َ وا األْ ُر ُأوُل کَّ َما َیَتَذ نَّ ِذیَن َال َیْعَلُموَن ِإ ِذیَن َیْعَلُموَن َو الَّ ي الَّ بزرگان دین - ﴿ُقْل َهْل َیْسَتِو (1

َباِب﴾ لْ َ وا األْ ُر ُأوُل کَّ َما َیَتَذ نَّ ِذیَن َال َیْعَلُموَن ِإ ِذیَن َیْعَلُموَن َو الَّ ي الَّ جویندگان دانش - ﴿ُقْل َهْل َیْسَتِو (2

یِن﴾ ي الدِّ ُهوا ِف قَّ فَ ٌة ِلَیَت فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو َال نَ وا َکافَّ وَن ِلَیْنِفُر نُ ِم ؤْ ُم ا َکاَن الْ بزرگان دین - ﴿َو َم (3

یِن﴾ ي الدِّ ُهوا ِف قَّ فَ ٌة ِلَیَت فَ ٍة ِمْنُهْم َطاِئ َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق فَ ًة َفَلْو َال نَ وا َکافَّ وَن ِلَیْنِفُر نُ ِم ؤْ ُم ا َکاَن الْ جویندگان دانش - ﴿َو َم (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 

برترین عبادت کدام است و ثمرۀ آن چگونه ظاهر می گردد؟37

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

اندیشۀ جبران بدی  ها و زشتی  ها، با کدام مورد، ارتباط دارد و خطاب الهی به این گونه افراد چیست؟38

ُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا﴾ َن قْ ا﴾ - ﴿الَ تَ اَه ٍس َو َما َسوَّ فْ ﴿َو نَ (1

وَن﴾ نُ ا﴾ - ﴿ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو الَ ُهْم َیْحَز اَه ٍس َو َما َسوَّ فْ ﴿َو نَ (2

ُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا﴾ َن قْ ﴾ - ﴿الَ تَ ّواَمِة ِس اللَّ فْ ﴿َو الَ ُأْقِسُم ِبالنَّ (3

وَن﴾ نُ ﴾ - ﴿ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو الَ ُهْم َیْحَز ّواَمِة ِس اللَّ فْ ﴿َو الَ ُأْقِسُم ِبالنَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

از بیِت زیر، کدام موضوع دریافت می شود؟39

"توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از شوق گناه                    معصیت را خنده می آید ز استغفار ما"

اگر انسان پس از توبه، هنوز از گناه خوشش بیاید و از آن احساس لذت کند، صرفاً ادعای پشیمانی کرده است. (1

شخص تائب، باید تصمیم جدی بر ترک گناه بگیرد. ندامت ظاهری و استغفار در حال تکرار گناه پذیرفته نیست. (2

پشیمانی درونی است که شخص را دچار اندوه می کند و وقتی شیرینی گناه به تلخی تبدیل شود، توبه انجام می شود. (3

توبه، موهبت گران بهایی است که خدا به بندگان هدیه کرده و دروازۀ رحمتی است که بر روی بندگان گشوده است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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"تمام موجودات، وجود خود را از خداوند می گیرند" و "بی همتایی خداوند در همۀ مراتب توحید" به ترتیب از دقت در کدام آیات40

قرآن کریم مفهوم می گردد؟

وًا َأَحٌد﴾ فُ ُکْن َلُه ُک ﴾ - ﴿َو َلْم َی ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ (1

﴾ ءٍ ُق ُکلِّ َشْي ﴾ - ﴿ُقِل اُهللا َخاِل ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ (2

﴾ ءٍ ُق ُکلِّ َشْي ْرِض﴾ - ﴿ُقِل اُهللا َخاِل َ َماَواِت َو األْ وُر السَّ ﴿اُهللا نُ (3

وًا َأَحٌد﴾ فُ ُکْن َلُه ُک ْرِض﴾ - ﴿َو َلْم َی َ َماَواِت َو األْ وُر السَّ ﴿اُهللا نُ (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ْكِسُبوَن﴾ کدام41 وا َي ا َكانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ ُبوا َفَأ ِكْن َكذَّ ْرِض َوَلٰ َ األْ َماِء َو َكاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْيِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ اتَّ وا َو نُ َرٰى آَم قُ از آیه شریفه ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل الْ

مفهوم، دریافت می شود؟

شناخت و معرفت به خداوند سبب نزول بركات الهی می شود و دروغ شمردن آیات الهی باعث نزول عذاب است. (1

ایمان و تقوای جمعی سبب نزول بركات الهی می شود و عامل محرومیت های مردم، اعمال خود آن ها است. (2

نداشتن ایمان و تقوای الهی سبب می شود که جامعه از نعمت های مادی مانند نزول باران بی بهره شود. (3

صرف توجه به امور معنوی و باورهای دینی مردم باعث شکوفایی زندگی مادی و معنوی مردم می شود. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

اگر فردی در ماه مبارک رمضان تنها برای سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزه آن فرد، کدام است؟42

باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. (1

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد. (2

بالاشكال است، چون حسن فعلی دارد؛ اما حسن فاعلی ندارد. (3

بالاشكال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

پاسخ قرآن کریم به کسانی که دچار حیلۀ شیطان می  شوند و می  گویند: "آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب"،43

کدام عبارت است؟

ْشُر َأْمَثاِلَها﴾ َحَسَنِة َفَلُه َع الْ ﴿َمْن َجاَء ِب (1

ُهْم ُسُبَلَنا﴾ ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَّ ﴿َو الَّ (2

ِسِهْم﴾ فُ نْ ِذیَن َأْسَرُفوا َعَلی َأ ﴿ُقْل َیا ِعَباِدَي الَّ (3

﴾ یعاً وَب َجِم نُ ِفُر الذُّ غْ ُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َی َن قْ ﴿الَ تَ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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مطابق آیه شریفه ۱۷۸ سورة آل عمران، سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه کدام است و واکنش خداوند نسبت به44

 آنان چه خواهد بود؟

ابتالء - ﴿ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن ﴾ (2 ﴾ امالء و استدراج - ﴿ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن (1

اِلِميَن﴾ ْوَم الظَّ قَ ي الْ ابتالء - ﴿ال َيْهِد (4 اِلِميَن﴾ ْوَم الظَّ قَ ي الْ امالء و استدراج - ﴿ال َيْهِد (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

َراُء ِإَلى اِهللا﴾ ما را به مفهوم کدام آیه، راهنمایی می کند؟45 قَ فُ ُتُم الْ نْ اُس َأ َها النَّ فهمیدن عبارت شریف ﴿َيا َأيُّ

ْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء﴾ تُ َخْذ اتَّ ﴿ُقْل َأ َف (2 ُکْم َفاْعُبُدوُه﴾ ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (1

﴾ اً َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْي ءٍ ﴿ُقْل َأ َغْيَر اِهللا َأْبِغي َرّب (4 ﴾ فٍ اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْر ﴿َو ِمَن النَّ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

در عرصۀ جهانی، تالش برای فهم مردم از شرایط سخت و ظالمانه ای که در آن قرار گرفته اند چیست و چگونه می توان به تقویت46

جبهه عدالت خواهان کمک نمود؟

توجه به عزت نفس عمومی - جهانی کردن شعار حق خواهی و عدالت طلبی (1

شناخت دقیق فرصت ها - جهانی کردن شعار حق خواهی و عدالت طلبی (2

توجه به عزت نفس عمومی - زنده کردن روحیه جهاد و مبارزه (3

شناخت دقیق فرصت ها - زنده کردن روحیه جهاد و مبارزه (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

عبارت جهان در هرلحظه نیازمند فیض الهی است و اگر لحظه  ای رابطۀ آن با مبدأ هستی قطع شود نابود می  شود، به کدام موضوع47

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 

حضرت علی (ع) با بیان جملۀ "از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم" چه مطلبی را به یارانشان آموزش دادند؟48

نشستن در سایۀ دیوار مستحکم و پایدار از تقدیر الهی نشئت گرفته است. (1

تمام حرکات حضرت و تصمیم گیری  های او بر اساس دستور عقل تحقق می  یابد. (2

نگرش صحیح به قوانین زندگی انسان عامل و زمینه  ساز تحرک و عمل انسان است. (3

فروریختن دیوار کج، یک قانون و تقدیر الهی است که با شرایط خاص تغ�ر می  کند. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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حاكمیت نظام سلطه، آنگاه بی رادع و مانع بر منصۀ ظهور خودنمایی می کند كه انسان به شرك ............ گرفتار آید و پیام آیۀ49

شریفۀ ............ به فراموشی سپرده شود.

ربوبیت در بعد فردی - ﴿اّن اهللا رّبی و رّبكم فاعبدوه﴾ (1

عملی در بعد اجتماعی - ﴿اّن اهللا رّبی و رّبكم فاعبدوه﴾ (2

عملی در بعد اجتماعی - ﴿یا ایها الّناس انتم الفقراء الی اهللا﴾ (3

ربوبیت در بعد فردی - ﴿یا ایها الّناس انتم الفقراء الی اهللا﴾ (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

...﴾ خداوند چه کسانی را به سوی راه راست هدایت می کند؟50 يماً اطاً ُمْسَتِق باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿... َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَر

وا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه﴾ نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (2 ﴾ ِه لَّ اً ِل وا َأَشدُّ ُحّب نُ ِذيَن آَم ﴿الَّ (1

﴾ حاً ِخِر َو َعِمَل َصاِل َيْوِم اآلْ ﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َو الْ (4 َوى ِمَن اِهللا﴾ قْ ى تَ ُه َعَل انَ َس ُبْنَي ﴿َأ َفَمْن َأسَّ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

ا هديناه الَسبيل اّما شاكرًا و اّما كفورًا﴾ مفهوم مي گردد كه ............51 ت در پيام آیۀ شريفۀ ﴿انّ از دّق

انسان، در چارچوب قوانين حاكم بر هستي، حّق انتخاب دارد. (1

هدايت به راه كمال، خواه ناخواه توأم با فراز و نشیب ها است. (2

في نخواهد بود. قانون لطف، ايجاب می کند هدايت انسان را كه هرگز در آن تخلّ (3

خداي متعال، با ارسال رسوالن و انزال كتب آسماني، راه را به انسان نشان داد. (4

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 

در داستان دزدی از باغ، بیت زیر برای توجیه کدام مورد، بیان شده است؟52

"گفت از باغ خدا بنده خدا                        می خورد خرما که حق کردش عطا"

انکار اختیار و اراده انسان در انجام کارها (2 غيراختیاری بودن بسیاری از امور در عالم هستی (1

وجود امور خارج از اختیار و تابع قوانین طبیعی (4 تصمیم گیری بر مبنای اختیار و پذیرش عاقبت امور (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

فروریختن دیوار کج، یک ............ الهی است. این ............ متناسب با ............ آن دیوار، یعنی کجی آن است و حضرت علی53

(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 
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تالش برای زندگی توحیدی و خداپسندانه در کدام بیت، نمایان شده است؟54

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

ْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلیاَء... ﴾ کدام پیام دریافت می  شود؟55 تُ َخْذ اتَّ ْرِض ُقِل اُهللا ُقْل َأ َف َ َماَواِت َو األْ 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

م) فرمودند دربارۀ چه چیزی فکر56 روا في ذاِت اهللا..." پیامبر گرامی اسالم (صلی اهللا علیه و آله و سلّ كَّ فَ با توجه به حدیث شریف "ال تَ

ت آن چیست؟ نکنید و علّ

چیستی خداوند - چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست. (1

هستی خداوند - چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست. (2

چیستی خداوند - چون الزمۀ شناخت هر چیز احاطه بر آن است. (3

هستی خداوند - چون الزمۀ شناخت هر چیز احاطه بر آن است. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1394

کدام عامل، موجب یکپارچگی اروپا شد و کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟57

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
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ویژگی ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادۀ خداوند چه رابطه ای دارد؟58

کارهایش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد - در طول ارادۀ الهی و تحت اختیار انسان است. (1

بر مبنای تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - در طول ارادۀ الهی و تحت اختیار انسان است. (2

بر مبنای تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - توسط خداوند تع�ن شده و توسط انسان قابل تغ�ر نیست. (3

کارهایش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد - توسط خداوند تع�ن شده و توسط انسان قابل تغ�ر نیست. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

باتوجه به اینکه اختیار انسان، یک تقدیر الهی است، کدام مورد رابطۀ میان اختیار و تقدیر الهی را به درستی بیان می کند؟59

تقدیرات هم الزمۀ کار اختیاری انسان و هم جهت دهنده و محدودکنندۀ آن است. (1

اختیار انسان با تقدیر الهی به طور کامل سازگار است اما با قضای الهی ناسازگار می باشد. (2

خداوند اختیار را ویژگی ذاتی آدمی قرار داده است و هیچ چیز نمی تواند مانع ارادۀ او شود. (3

خداوند، قدرت اختیار و اراده به انسان عطا کرده است، فقط مشیت الهی مانع از اختیار انسان است. (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

"هستی بخشی انحصاری خداوند" از دّقت در پیام کدام مورد، مفهوم می گردد؟60

ُق کلِّ شیءٍ و هَو الواحُد القّهاُر﴾ ﴿ُقِل اُهللا خال (1

﴿ُقل هَو اُهللا احٌد اُهللا الّصمُد لم یلْد و لم ُیولْد﴾ (2

﴿ما لُهم ِمن دونه ِمن ولیٍّ و الیشرُک فی حکِمه احدًا﴾ (3

رَجع اُالموٌر﴾ ﴿و ِهللا ما فی الّسماواِت و ما فی األرِض و الی اِهللا تُ (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

جار الِفقُه ُثَم الَمتَجَر" ما را به  دقت در رعایت کدام مورد، رهنمون می کند؟61 عَشَر التُّ حدیث شریف "يا َم

بکوشیم همه از کاالی ایرانی استفاده کنیم تا از مصرف کاالهای خارجی جلوگیری شود. (1

از سلطه کشورهای استکباری که می خواهند کنترل اقتصاد ما را به دست بگیرند، جلوگیری کنیم. (2

بکوشیم جامعه و به خصوص بانک های کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید قرار گیرد. (3

تالش کنیم تا از آثار منفی اقتصادی که باعث رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود، اجتناب شود. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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این درخواست که "ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا" ثمرۀ فهم کدام مسئله است؟62

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

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                به دریا بنگرم دریا تو بینم (2

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

ما همه شیران ولی شیر علم                 حمله مان از باد باشد دم به دم (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

عالوه بر پشیمانی از گناه چه کارهای دیگری الزم است تا توبه انسان کامل شود؟63

تصمیم بر تکرار نکردن گناه و توبه اجتماعی و جبران حقوق الهی (1

تصمیم بر تکرار نکردن گناه و انقالب درونی و جبران حقوق مردم (2

تالش درجهت دورشدن از گناه و انقالب درونی و توبه اجتماعی (3

تالش درجهت دورشدن از گناه و جبران حقوق الهی و حقوق مردم (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام آیۀ شریفه، بیانگر قانون الهی برای فردی است که باتوجه به سنت بیان شده در عبارت ﴿من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش64

باالعمار﴾ عمر طوالنی دارد؟

وَن ﴾ نُ َت فْ ا َو ُهْم َال ُي وُلوا آَمنَّ قُ اُس َأْن ُيْتَرُکوا َأْن َي ﴿َأ َحِسَب النَّ (1

ُمْحِسِنيَن ﴾ ُهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اَهللا َلَمَع الْ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ ﴿َو الَّ (2

ْرِض﴾ َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْيِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ وا َو اتَّ نُ َرى آَم قُ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ (3

ْظَلُموَن ﴾ َئِة َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َو ُهْم َال ُي يِّ ْشُر َأْمَثاِلَها َو َمْن َجاَء ِبالسَّ َحَسَنِة َفَلُه َع الْ ﴿َمْن َجاَء ِب (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

واليت خداوند بر جهان، برخاسته از ............ او است كه براي ُجز او، موكول به ............ است.65

وحدت ذاتي ـ واگذاري بخشي از واليت به او (1

مالكّيت حقيقي ـ واگذاري بخشي از واليت به او (2

وحدت ذاتي ـ قرار گرفتن در مسير و مجراي واليت الهي (3

مالكّيت حقيقي ـ قرار گرفتن در مسير و مجراي واليت الهي (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393

با توجه به معارف اسالمی شناخت "هستی" و "چیستی" خداوند، به ترتیب موصوف به ............ و ............ است.66

ناممكن ـ ممكن (2 ممكن ـ ناممكن (1

ناممكن ـ ناممكن (4 ممكن ـ ممكن (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392
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مایۀ طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادهای انسان، کدام است؟67

"من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار" (2 "ادمان الّتفکر في اهللا و في قدرته" (1

"انتم الفقراء إلی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید" (4 "کلما زید في ایمانه زید في بالئه" (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

دعا و نیایش به درگاه الهی، چگونه موجب بهره مندی انسان از امداد الهی می شود؟68

غفلت از خداوند را می کاهد و محبت او را در قلب انسان تقویت می کند. (1

ریشۀ درخت اخالص و بندگی را تقویت نموده و به تدریج آن را آبیاری می کند. (2

به مرحله ای می رسد که دیگر فریب شیطان را نمی خورد و گرفتار دام او نمی شود. (3

به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که در شرایط سخت گرفتار باطل نمی شود. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند متعال را عبادت می کنند به ترتیب در خیر و بال چگونه توصیف شده اند؟69

﴿اصابه خیر﴾ - ﴿انقلب علی وجهه﴾ (2 ﴿اطمان به﴾ - ﴿انقلب علی وجهه﴾ (1

﴿اصابه خیر﴾ - ﴿خسر الدنیا و االخرة﴾ (4 ﴿اطمان به﴾ - ﴿خسر الدنیا و االخرة﴾ (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

نتیجۀ اصل قرار دادن تمایالت دنیایی و نفسانی در زندگی مسلمانان چه خواهد بود؟70

پرستش بت هایی غیر از جنس سنگ و چوب و یا همان ها (1

گرفتاری در شرک پیچیده تر و خطرناک تر از عصر جاهلیت (2

انکار گام به گام مراتب توحید و گرفتارشدن به شرک در خالقیت (3

ندیدن تدبیر خداوند در کوچک ترین حوادث عالم و غفلت از توحید ذاتی (4

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام آیه شریفه، گویای مطلب زیر است؟71

"هر کس 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."

َك َمْحُظورًا﴾ َك َو ما كاَن َعطاُء َربِّ ِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِّ ال� نُ ﴿ُك (1

َم ۗ﴾ اِر َجَهنَّ ي نَ َهاَر ِبِه ِف انْ فٍ َهاٍر َف ا ُجُر فَ ُه َعَلٰى َش انَ َس ُبْنَي ﴿َأْم َمْن َأسَّ (2

ٍة ِمْنُه﴾ وا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَم نُ ِذيَن آَم ا الَّ ﴿َفَأمَّ (3

َوٰى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر﴾ قْ ُه َعَلٰى تَ انَ َس ُبْنَي ﴿َأَفَمْن َأسَّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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َجاِهِلیَن﴾ به کدام موضوع72 ُکْن ِمَن الْ ي َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ َو َأ ْصِرْف َعنِّ الَّ تَ ِني ِإَلْیِه َو ِإ ونَ ا َیْدُع ْجُن َأَحبُّ إَليَّ ِممَّ آیۀ شریفۀ ﴿َقاَل َربِّ السِّ

اشاره دارد؟

زندانی شدن به دلیل گرفتارشدن در کید و مکر دشمنان (1

اجابت دعای پناه  جویان و امدادخواهان در لحظۀ مواجهه با گناه (2

مقاومت و نفوذناپذیری در برابر وسوسه  های شیطان با توکل به خدا (3

پناه بردن به خدا برای باقی ماندن ریشه  های درخت اخالص و بندگی (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

کدام مورد، مهم ترین عامل برای حضور کارآمد در افکار عمومی جهان است؟73

حقیقت طلبی و روشن ضمیری در مواجهه با تبلیغات جبهۀ باطل (1

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور و پیشرفت و تعالی (2

تقویت عزت نفس عمومی و تالش برای خودباوری در جامعه (3

تالش برای پیشگام شدن در علم و فّناوری با همت بلند (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

﴾ چیست و سرنوشت چنین افرادی کدام است؟74 فٍ اِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلی َحْر مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمَن النَّ

پرستش از روی تردید و ایمان ضعیف - رانده شدن به سوی جهنم در غل و زنجیر (1

کفر ورزیدن به خداوند - رانده شدن به سوی جهنم در غل و زنجیر (2

پرستش از روی تردید و ایمان ضعیف - زیان دیدن در دنیا و آخرت (3

کفر ورزیدن به خداوند - زیان دیدن در دنیا و آخرت (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

خداوند چه کسانی را به سوی خود و به راه راست هدایت می کند؟75

وا ِباِهللا َواْعَتَصُموا ِبِه﴾ نُ ِذيَن آَم ا الَّ ﴿َفَأمَّ (2 ْوا﴾ قَ وا َو اتَّ نُ ري  آَم قُ ﴿َأنَّ َأْهَل الْ (1

َوٰى ِمَن اِهللا﴾ قْ ُه َعَلٰى تَ انَ َس ُبْنَي ﴿َأَفَمْن َأسَّ (4 ِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا﴾ َيْوِم اآلْ الْ ﴿آَمَن ِباِهللا َو (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ْرِض﴾ ناظر بر کدام سنت الهی است و با کدام روایت،76 َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ وا َو اتَّ نُ َری آَم قُ آیۀ شریفۀ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ

هم  مفهوم است؟

تأثیر اعمال انسان در زندگی او - من یموت بالّذنوب اکثر ممن یموت باالجال (1

توفیق الهی از امداد عام خداوند - من یموت بالّذنوب اکثر ممن یموت باالجال (2

تأثیر اعمال انسان در زندگی او - من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار (3

توفیق الهی از امداد عام خداوند - من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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کید می  کند آنجا که خداوند بر کسی غضب می  کند بازهم از دریچۀ لطف است و کدام نتیجه از آن77 کدام آیه از قرآن کریم تأ

استفاده می  شود؟

پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است. - راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است. (1

اوست که توبۀ بندگانش را می  پذیرد و گناهان را می  بخشد. - راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است. (2

بگو ای بندگان من، از رحمت الهی ناامید نشوید. - توبه  کننده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است. (3

خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می  کند. - توبه  کننده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است. (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

در جهان امروز، اّدعای طاغوت برای ترویج شرک پیچیده در میان جوامع کدام است؟78

تبلیغات مستکبران که خود را مالک و پرورش دهندۀ حقیقی جهان می دانند درحالی که "و من عمی فعلیها" را نمی دانند. (1

نظرات بت پرستان که خود را "اکبر من نفعهما" می پنداشتند و مردم را به سوی خود می خواندند. (2

م للعبید" را فراموش کرده اند و به گمراه کردن مردم مشغول شده اند. آنان که "ان اهللا لیس بظالّ (3

سخن فرعون که می گفت "أنا ربّکم االعلی" و به رأی مالک حقیقی جهان توجهی نداشت. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

َعِبيِد﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟79 لْ ٍم ِل َظالَّ َمْت َأْيِديُكْم َو َأنَّ اَهللا َلْيَس ِب از آیه شریفه ﴿ذِلَك ِبما َقدَّ

عقوبت ها و مجازات بر اساس اعمال اختیاری خودمان است. (1

خداوند بشر را هدایت نموده تا ناسپاسی نکنیم و سپاسگزار باشیم. (2

با زندگی در یک جهان قانونمند، امکان انتخاب و فعالیت وجود دارد. (3

مجازات اخروی به خاطر اعمال پیشین انسان است و او در آن نقشی نخواهد داشت. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

باتوجه به سخن امیرالمؤمنین (ع) کدام عبارت مبّین نهایت عّزت است و باالترین افتخار چیست؟80

اُر﴾ - پذیرش توحید در ربوبیت هَّ قَ َواِحُد الْ ءٍ َو ُهَو الْ ُق ُکلِّ َشْي ﴿ُقِل اُهللا َخاِل (1

اُر﴾ - باور به توحید در خالقیت هَّ قَ َواِحُد الْ ءٍ َو ُهَو الْ ُق ُکلِّ َشْي ﴿ُقِل اُهللا َخاِل (2

اٌط ُمْسَتِقیٌم﴾ - پذیرش توحید در ربوبیت ﴿َو َأِن اْعُبُدوِني هَذا ِصَر (3

اٌط ُمْسَتِقیٌم﴾ - باور به توحید در خالقیت ﴿َو َأِن اْعُبُدوِني هَذا ِصَر (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چرا پذیرش بندگی خداوند تنها راه راست و صحیح در زندگی انسان ها است؟81

ْشِرُکوَن﴾ ا ُی ُه َعمَّ انَ ﴿ُسْبَح (2 ُکْم﴾ ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (1

ی﴾ قَ ُوْث ةِ الْ ُعْرَو الْ ِد اْسَتْمَسَک ِب قَ ﴿َف (4 ْسَتِعیُن﴾ اَک نَ ْعُبُد َو ِإیَّ اَک نَ ﴿ِإیَّ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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ْظَلُموَن﴾ کدام مفهوم دریافت می شود82 الَّ ِمْثَلَها َوُهْم الَ ُي ٰى ِإ الَ ُيْجَز َئِة َف يِّ ا ۖ َوَمْن َجاَء ِبالسَّ ْشُر َأْمَثاِلَه َحَسَنِة َفَلُه َع الْ از آيه شريفه ﴿َمْن َجاَء ِب

و با کدام سنت مرتبط است؟

کارهای نیک و بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود. - سبقت رحمت بر غضب (1

کارهای نیک و بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود. - تأثير اعمال در زندگی انسان (2

اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعاً در دنیا نتیجه اش را می بیند - سبقت رحمت بر غضب (3

اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعاً در دنیا نتیجه اش را می بیند - تأثير اعمال در زندگی انسان (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

َخَذ ِإلَهُه َهَواُه﴾ واقع شده، در دام شرک جدید و پیچیده گرفتار گشته است؟83 چرا فردی که مصداق عبارت شريفه ﴿َمِن اتَّ

لذات و شهوات در دلش فزونی یافته است و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند. (1

لذات و شهوات در دلش فزونی یافته است و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. (2

قدرت تصرف در این جهان را به دست آورده است و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند. (3

قدرت تصرف در این جهان را به دست آورده است و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

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 نسبت84

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

َخاِسِريَن﴾ ةِ ِمَن الْ َبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَر قْ ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسالِم ِديًنا َفَلْن ُي (1

﴾ ةِ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلياَء تُ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ وا ال تَ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿يا َأيُّ (2

ِحيٌم﴾ وٌر رَّ وَبُكْم ۗ َواُهللا َغفُ نُ ِفْر َلُكْم ُذ غْ ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَي اتَّ وَن اَهللا َف ِحبُّ ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم تُ (3

اُغوِت﴾ اَكُموا ِإَلى الطَّ ِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَح نْ َل ِإَلْيَك َوَما ُأ ِز نْ وا ِبَما ُأ نُ ُهْم آَم نَّ ِذيَن َيْزُعُموَن َأ ى الَّ َر ِإَل ﴿َأَلْم تَ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

باتوجه به عبارت شریفۀ "خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است." با چه شرایطی این85

تبدیل صورت می گیرد؟

پشیمانی - ایمان - تقوا (2 توبه - استغفار - تقوا (1

توبه - ایمان - عمل صالح (4 پشیمانی - استغفار - عمل صالح (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 



20لرنیتو 1399 /29

شرط قبولی تمامی اعمال انسان چیست و کدام آیه شریفه، حاکی از آن است؟86

ِه َمْثَنٰى َوُفَراَدٰى...﴾ لَّ وُموا ِل قُ ةٍ ۖ َأْن تَ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَد نَّ ایمان - ﴿ُقْل ِإ (1

ِه َمْثَنٰى َوُفَراَدٰى...﴾ لَّ وُموا ِل قُ ةٍ ۖ َأْن تَ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَد نَّ اخالص - ﴿ُقْل ِإ (2

ِهْم...﴾ ِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ َيْوِم اآلْ الْ ایمان - ﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َو (3

ِهْم...﴾ ِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ َيْوِم اآلْ الْ اخالص - ﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َو (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

اگر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند چه نتیجه ای می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد؟87

ْظَلُموَن﴾ َک﴾ - ﴿َو ُهْم َال ُی َطاِء َربِّ ِمدُّ هُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َع ﴿ُکال� نُ (1

ْظَلُموَن﴾ رِض﴾ - ﴿َو ُهْم َال ُی َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ ﴿َل (2

ْکِسُبوَن﴾ وا َی ا َکانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ َک﴾ - ﴿َفَأ َطاِء َربِّ ِمدُّ هُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َع ﴿ُکال� نُ (3

ْکِسُبوَن﴾ وا َی ا َکانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ رِض﴾ - ﴿َفَأ َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ ﴿َل (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

اینکه خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی انسان  ها معرفی می  کند به چه معنا است و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟88

ْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء تُ َخْذ اتَّ چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر (ص) واگذار کرده است - ﴿... ُقْل َأ َف (1

عاً َو الَ َضّرًا﴾ فْ ِسِهْم نَ فُ نْ ُکوَن ِألَ الَ َیْمِل

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

ْکِمِه َأَحدًا﴾ ُک ِفي ُح ْشِر الَ ُی

ْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء الَ تُ َخْذ اتَّ خداوند پیامبر (ص) را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان  هایش قرار داده است - ﴿... ُقْل َأ َف (3

عاً َو الَ َضّرًا﴾ فْ ِسِهْم نَ فُ نْ ُکوَن ِألَ َیْمِل

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

ْکِمِه َأَحدًا﴾ ِفي ُح

کنکور سراسری هنر داخل 1399

با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس بار دیگر شراب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل89

شدند. کدام آیه شریفه، این عمل را نکوهش می کند و انجام این دو عمل ناشی از فراموشی کدام سخن خداوند است؟

اِس﴾ َم﴾ - ﴿ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ هاَر ِبِه ِفي ناِر َجَهنَّ انْ فٍ هاٍر َف ُه َعلى  َشفا ُجُر يانَ َس ُبْن ﴿َأْم َمْن َأسَّ (1

﴾ يالً َشًة َو ساَء َسِب ُه كاَن فاِح نَّ َم﴾ - ﴿ِإ هاَر ِبِه ِفي ناِر َجَهنَّ انْ فٍ هاٍر َف ُه َعلى  َشفا ُجُر يانَ َس ُبْن ﴿َأْم َمْن َأسَّ (2

اِس﴾ ِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيًئا﴾ - ﴿ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ قَ ﴿َوَمْن َيْن (3

﴾ يالً َشًة َو ساَء َسِب ُه كاَن فاِح نَّ ِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيًئا﴾ - ﴿ِإ قَ ﴿َوَمْن َيْن (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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دستور امیرالمؤمنین (ع) که فرمود: "یا معشر التجار الفقه ثم المتجر" لزوم کدام مورد را بیان نموده است؟90

آشنایی با قوانین دینی کسب وکار قبل از ورود به عرصۀ معامالت برای جلوگیری از کسب حرام (1

جلوگیری از بی اعتمادی عمومی به تجار برای پیشگیری از آلوده شدن اقتصاد جامعه به ربا (2

اجتناب از مصرف گرایی برای آشنایی مردم با احکام دین در مورد خریدوفروش کاال (3

آشنایی با احکام تجارت برای جلوگیری از ایجاد مشاغل کاذب مانند واسطه گری (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 به91

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

نیاز پدیده ها به پدیدآورنده در ایجاد و بقا - فقیر - غنی (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 - غنی - فقیر (4

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

حضرت علی (ع) می  فرماید: "چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده  پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم92

فریفته و شیفتۀ خود گردد و خدا هیچ  کس را همانند او امتحان و آزمایش نکرده است." باتوجه به فرمایش حضرت، کدام سنت

الهی شامل او می  شود و نتیجۀ عملش چیست؟

ابتالء - ﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ َيْعَلُموَن َو ُأْمِلي َلُهْم﴾ (1

امالء و استدراج - ﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ َيْعَلُموَن َو ُأْمِلي َلُهْم﴾ (2

ْکِسُبوَن﴾ وا َی ا َکانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ ُبوا َفَأ ابتالء - ﴿َوَلِکْن َکذَّ (3

ْکِسُبوَن﴾ وا َی ا َکانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ ُبوا َفَأ امالء و استدراج - ﴿َوَلِکْن َکذَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

باتوجه به روایات نبوی، کسی که در مقابل سلطان ستمگر به حق سخن بگوید، مصداق کدام آیۀ شریفه خواهد بود؟93

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

ْرَجُعوَن ﴾ ا تُ َخْيِر ِفْتَنًة َو ِإَلْيَن رِّ َو الْ الشَّ ْبُلوُکْم ِب َمْوِت َو نَ ُة الْ قَ ٍس َذاِئ فْ ﴿ُکلُّ نَ (2

َک َمْحُظورًا﴾ َطاُء َربِّ ا َکاَن َع َک َو َم َطاِء َربِّ ِمدُّ ٰهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ِمْن َع ﴿ُکال� نُ (3

ْرِض﴾ َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْيِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ وا َو اتَّ نُ َرى آَم قُ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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اگر سؤال شود "آیا می توانیم به ذات خدا پی ببریم؟" پاسخ ما کدام است و دلیل آن چیست؟94

منفی - احاطه جزء بر کل محال است. (1

مثبت - ذات و صفات خداوند یکی است. (2

مثبت - در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چیزی خداوند را می توان دید. (3

منفی - فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمی توان به صفات خدا پی برد. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

بیِت زیر با کدام مورد، تناسب مفهومی دارد؟95

"دوست نزدیک  تر از من به من است                        وین عجب  تر که من از وی دورم"

هم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین أبدًا اللّ (1

تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهللا (2

ما رأیت شیئاً االّ و رأیت اهللا قبله و بعده و معه (3

ما المؤمن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه انّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

وًا َأَحٌد﴾ به ترتیب، به کدام ُبعد از ابعاد توحید،96 فُ ُکْن َلُه ُک عبارِت "جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است" و آیۀ شریفۀ ﴿َو َلْم َی

اشاره دارد؟

ربوبّیت - اصل توحید (2 ربوبّیت - خالقّیت (1

خالقّیت - اصل توحید (4 خالقّیت - خالقّیت (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام مورد تا�د کنندۀ توحید در خالقّیت است؟97

کسی نمی تواند مستقل از خداوند در امور جهان دخالت کند و مثًال بیماری را شفا بخشد یا مشکلی را رفع کند. (1

اگر خداوند به کسی اذن دهد، آن شخص نیز می تواند در محدودۀ اجازۀ خداوند در اشیایی تصّرف نماید. (2

در تصور چند خدایی هریک از آنان باید کماالتی را دارا باشند که دیگری ندارد وگرنه عین هم می شوند. (3

خداست که جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برایش معّین کرده است هدایت می نماید. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394
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هرگاه بخواهیم با استمداد از قرآن مجید، ارتباط بین توحید در ربوبیت و توحید در عبادت را ترسیم کنیم، پیام کدام آیه ما را به این98

مقصود می رساند؟

هاً َواِحدًا َال ِإٰلَه ِإالَّ ُهَو﴾ ﴿َو َما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا ِإٰل (1

اباً ِمْن ُدوِن اِهللا﴾ ُهْم َأْرَب انَ َخُذوا َأْحَباَرُهْم َو ُرْهَب ﴿اتَّ (2

اٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴾ ُکْم َفاْعُبُدوُه ٰهَذا ِصَر ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (3

اِرُعوَن ﴾ ْحُن الزَّ ُه َأْم نَ ونَ ْزَرُع ُتْم تَ نْ ْحُرُثوَن  َأ َأ ا تَ ﴿َأ َفَرَأْيُتْم َم (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

﴾ هستند در مواجهه با سنت ابتالء چگونه99 فٍ اِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلی َحْر حال کسانی که در عبادت مشمول عبارت شریفه ﴿َو ِمَن النَّ

است؟

﴿اْطَمَأنَّ ِبِه﴾ (2 َلَب َعَلی َوْجِهِه﴾ قَ ﴿انْ (1

﴾ ةَ ِخَر َیا َو اآلْ نْ ﴿َخِسَر الدُّ (4 ﴾ ُمِبیُن ُخْسَراُن الْ ﴿ُهَو الْ (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

پیامبر اکرم (ع) کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اند؟100

گرایش به خداوند و تمّسک به او (2 اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت او (1

رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او (4 بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟101

َدادًا﴾ نْ ِخُذ ِمْن ُدوِن اِهللا َأ اِس َمْن َیتَّ ﴿َو ِمَن النَّ (1

ٌة﴾ لَّ ُهْم ِذ قُ ْرَه ٍة ِبِمْثِلَها َو تَ َئ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسُبوا السَّ ﴿َو الَّ (2

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

ُکْم﴾ اِب قَ َلْبُتْم َعَلی َأْع قَ ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انْ ٌ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 

اگر خداوند متعال به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصرف نماید، این اجازه چه مفهومی دارد؟102

در مسیر و مجرای والیت الهی قرارگرفته و از خودش استقاللی ندارد. (1

به معنای واگذاری والیت خداوند به آن شخص و الزمۀ توحید در والیت است. (2

تصرف او در جهان در عرض واليت خداست و هیچ کس دیگری جز او ولی انسان ها نیست. (3

با توجه به ظرفیت متفاوت انسان ها، خداوند بخشی از والیت خود را به آن ها واگذار می کند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395



24/29لرنیتو 1399

انسان موحد در چه مسیری تالش می کند و این کوشش چه ثمره ای در وجود او دارد؟103

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزی برای تقویت آن ها - شخصیت یگانه و یکپارچه (1

تنظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیشتر گرایش های برتر - شخصیت یگانه و یکپارچه (2

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزی برای تقویت آن ها - شخصیتی متعادل با جهت گیری متفاوت (3

تنظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیشتر گرایش های برتر - شخصیتی متعادل با جهت گیری متفاوت (4

کنکور سراسری زبان داخل 1395

ی  بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت الهی است؟104 پیام کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است که هر موجودی در حّد خودش تجلّ

﴿ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾ (2 وًا َأَحٌد﴾ فُ ُکْن َلُه ُک ﴿َو َلْم َی (1

ُکْم َفاْعُبُدوُه﴾ ﴿إنَّ اَهللا َرّبي َو َربُّ (4 ْرِض﴾ َ َماَواِت َو األْ وُر السَّ ﴿اُهللا نُ (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

ْرِض...﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟105 َ األْ َماَواِت َو وُر السَّ از آیه شریفه ﴿اُهللا نُ

هر چیزی در این جهان، نشانگر نور خالق و پروردگار جهان است و روشنی بخش آسمان و زمین می باشد. (1

شناخت ذات خداوند، معرفتی عمیق و واال است که در نگاه نخست مشکل، اما هدفی قابل دسترسی است. (2

هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. (3

خداوند نور هستی است و تمام موجودات تنها در مرحله پیدایش وجود خود را از او می گیرند و به سبب او نورانی می شوند. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

وًرا﴾ کدام مفهوم، دریافت می شود؟106 ا َكفُ ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ نَّ از آیۀ شریفۀ ﴿ِإ

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

قرآن کریم زندگی محکم و استوار در مقابل حرکت بر لبۀ پرتگاه را بر چه پایه  هایی بنا نموده است؟107

ِخِر﴾ َیْوِم اآلْ الْ ﴿آَمَن ِباِهللا َو (2 وا ِباِهللا َو اْعَتِصُموا ِبِه﴾ نُ ِذیَن آَم لَّ ﴿َا (1

َوی ِمَن اِهللا َو ِرْضَواٍن﴾ قْ ﴿تَ (4 ﴾ ي الَ َیُموُت ِذ َحیِّ الَّ ی الْ ْل َعَل کَّ َو ﴿تَ (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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َک...﴾ کدام مفهوم استنباط می گردد و اشاره به چگونه سنتی دارد؟108 َطاِء َربِّ ِمدُّ هُؤَالِء ِمْن َع از آیۀ شریفۀ: ﴿ُکالَّ نُ

کسی که راه حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد - عام (1

کسی که راه حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد - خاص (2

خداوند در برابر اعمال انسان ها با فضل خود با بندگان رفتار می کند - عام (3

خداوند در برابر اعمال انسان ها با فضل خود با بندگان رفتار می کند - خاص (4

کنکور سراسری زبان داخل 1397

آسیب جدی تنوع طلبی و مصرف گرایی برای مردم در تمدن جدید، کدام است؟109

بحران های اخالقی ظهور کرد و برخی افراد با هدف کسب مقام و شهرت، ادعای پاسخ به نیازهای معنوی بشر نمودند. (1

دستیابی به ابزارهای نوین افزایش یافت و درنتیجه با افزایش بهره برداری از منابع طبیعی، محیط زیست تخریب شد. (2

مردم از فطرت دور شدند و دیدگاه حاکم که انسان را موجود زندۀ طبیعی و معنوی می داند، شکست خورد. (3

انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل ُبعد معنوی و متعالی خویش غافل می سازد. (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

باتوجه به تعالیم قرآن کریم چه کسی دارای شخصیت ناپایدار است و علت این ناآرامی چیست؟110

فٍ َهاٍر﴾ - تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی ا ُجُر فَ ﴿َش (1

فٍ َهاٍر﴾ - بی  توجهی و اجتناب از امیال نفسانی ا ُجُر فَ ﴿َش (2

َخَذ ِإَلَهُة َهَواُه﴾ - تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی ﴿اتَّ (3

َخَذ ِإَلَهُة َهَواُه﴾ - بی  توجهی و اجتناب از امیال نفسانی ﴿اتَّ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

اگر می گو�م "خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است" و "جهان از اصل های متعّدد پدید نیامده است" به ترتیب بر توحید111

كید كرده ایم كه پیام آیۀ شریفۀ ............ و ............ به ترتیب حاكی از آن است. در............ و ............ تأ

خالقّیت ـ ربوبّیت ـ ﴿اهللا خالق كل شیء﴾ ـ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ (1

خالقّیت ـ خالقّیت ـ ﴿اهللا خالق كل شیء﴾ ـ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ (2

ربوبّیت ـ ربوبّیت ـ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ ـ ﴿ان اهللا رّبی و رّبكم﴾ (3

ربوبّیت ـ خالقّیت ـ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید﴾ ـ ﴿ان اهللا رّبی و رّبكم﴾ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1392
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کدام بیت، مفهوم عبارت "ما رأيت شيئاً اال و رأيت اهللا قبله و بعده و معه" را بیان نموده و چرا امکان دسترسی به آن برای جوانان و112

نوجوانان بیشتر است؟

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت                        نشان از قامت رعنا تو بینم - معرفت عمیق و واال (1

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت                       نشان از قامت رعنا تو بینم - پاکی و صفای قلب (2

به بینندگان آفریننده را                       نبینی مرنجان دو بیننده را - پاکی و صفای قلب (3

به بینندگان آفریننده را                       نبینی مرنجان دو بیننده را - معرفت عمیق و واال (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام عبارت، به رمز سعادت، اشاره نموده است و این کار چگونه تداوم می یابد؟113

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

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

کنکور سراسری هنر داخل 1398

باتوجه به آیات قرآن کریم، هدایتگری پیامبر اکرم (ص) در مورد کدام شخص، بی تأثیر خواهد بود؟114

َخَذ ِإلَهُه َهَواُه﴾ ﴿َمِن اتَّ (2 َکاَء﴾ ِه ُشَر لّ ﴿َجَعُلوا ِل (1

عاً َو َال َضّرًا﴾ فْ ِسِهْم نَ فُ نْ ُکوَن ِألَ ﴿َال َیْمِل (4 ﴾ فٍ ﴿َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلی َحْر (3

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 

اکنون که می دانیم "ما همه شیران ولی شیر علم                     حمله مان از باد باشد دم به دم" شایسته است، چگونه دعا کنیم؟115

إّن صالتی و نسکی و محیای َو مماتی هللا رب العالمین (1

ی أعمل صالحاً فیما ترکت رب ارجعون لعلّ (2

هم ال تکلنی الي نفسی طرفة عین ابدًا اللّ (3

اهللا أعلم حیث یجعل رسالته (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

اگر بگو�م "کار انسان، هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به ارادۀ خداوند" سخن ............ گفته ایم که مبنای آن، قبول علل116

............ است و حاکی از ............ الهی می باشد.

نادرستی - طولی - قضای (2 درستی - طولی - تقدیر (1

نادرستی - عرضی - قضای (4 درستی - عرضی - تقدیر (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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عبارات "خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد" و "اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز" به ترتیب بر کدام ُبعد از ابعاد117

توحید داللت دارد؟

توحید خالقّیت - اصل توحید (2 اصل توحید - توحید خالقّیت (1

توحید خالقّیت - توحید خالقّیت (4 اصل توحید - اصل توحید (3

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

با تحقق کدام شرط، واجب است مسلمانان از خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیراسالمی اجتناب کنند و کدام حکم قرآنی مؤید118

آن است؟

تقویت قدرت مالی آن ها - ال َضَرَر و ال ِضراَر فی االسالم (1

ضرر و زیان تولیدکنندگان - ال َضَرَر و ال ِضراَر فی االسالم (2

تقویت قدرت مالی آن ها - و لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال (3

ضرر و زیان تولیدکنندگان - و لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

119#

بیِت زیر با کدام آیۀ شریفه، تناسب مفهومی دارد؟

"برو این دام بر مرغی دگر نه                      که عنقا را بلند است آشیانه"

ِني ِإَلْیِه﴾ ونَ ا َیْدُع ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ ﴿َقاَل َربِّ السِّ (1

راٌط ُمْسَتِقیٌم﴾ ُکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِص ي َو َربُّ ﴿ِإنَّ اَهللا َربِّ (2

ِه َمْثَنی َو ُفَراَدی﴾ لّ وُموا ِل قُ ةٍ َأْن تَ ُکْم ِبَواِحَد َما َأِعُظ نَّ ﴿ُقْل ِإ (3

ُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال﴾ َت تَ نْ ُه َأ َفَأ َخَذ ِإَلَهُه َهَوا ﴿َأ َرَأْیَت َمِن اتَّ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

ُکْم﴾ تقدیر الهی برای انسان چیست؟120 باتوجه به عبارت شریف ﴿َقْد َجاَءُکْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

مشیت الهی، زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است. (1

مسئولیت پذیری، مبنای عهدها و پیمان های ماست. (2

بصیرت الهی، مانع از گمراهی و ضاللت انسان است. (3

رضایت و ندامت، نشانگر قدرت انسان بر انجام کار است. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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هرگاه فرو ريختن ديوار كج را بر انساني كه زير آن نشسته و متوّجه كجي و سستي آن است، يك قضاي الهي بدانيم، فرار از اين121

قضا، امري ............ است كه پيام آيۀ شريفۀ ............ حاكي از اين حقيقت است.

ا َكفورًا﴾ ا هديناه الّسبيل اّما شاكرًا و اّم ناممكن ـ ﴿انّ (1

ا َكفورًا﴾ ا هديناه الّسبيل اّما شاكرًا و اّم ممكن ـ ﴿انّ (2

ناممكن ـ ﴿ما خلقنا الّسماوات و االرَض و ما بينهما االّ بالحّق و اجٍل مسّمي﴾ (3

ممكن ـ ﴿ما خلقنا الّسماوات و االرَض و ما بينهما االّ بالحّق و اجٍل مسّمي﴾ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1393

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؟122

وَب َجِميًعا...﴾ نُ ِفُر الذُّ غْ ُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َي َن قْ ِسِهْم ال تَ فُ نْ ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأ ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ (1

فٍ َهاٍر...﴾ ا ُجُر فَ ُه َعَلى َش انَ َس ُبْنَي َوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ قْ ى تَ ُه َعَل انَ َس ُبْنَي ﴿َأَفَمْن َأسَّ (2

وَن...﴾ نُ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَز َيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َف الْ ﴿َمْن آَمَن ِباِهللا َو (3

ْرِض...﴾ َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ وا َو اتَّ نُ َری آَم قُ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

حسن فعلی مرتبط با کدام مورد است و وجود آن به چه معنا است؟123

کمّیت عمل - کار با صحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است. (1

کمّیت عمل - کار خالصانه و بدون شرک و ریا انجام شده است. (2

قصد فرد - کار با صحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است. (3

قصد فرد - کار خالصانه و بدون شرک و ریا انجام شده است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

پیام کدام آیه شریفه، بیانگر شرک عملی است و آن ها به چه صفت ناپسندی دچار شده اند؟124

...﴾ - تسليم بودن در برابر امیال نفسانی ةِ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلياَء تُ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ ﴿ال تَ (1

...﴾ - توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها ةِ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلياَء تُ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ ﴿ال تَ (2

فٍ ۖ َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه...﴾ - توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلٰى َحْر ﴿َوِمَن النَّ (3

فٍ ۖ َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه...﴾ - تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلٰى َحْر ﴿َوِمَن النَّ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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برخورداری انسان موحد از آرامش روحی ثمرۀ چیست و نگاه او به مشکالت زندگی چگونه است؟125

اعتقاد در یگانگی خدا - آن را زمینۀ موفقیت  های آینده  اش می  داند. (1

اخالص در بندگی خدا - آن را زمینۀ موفقیت  های آینده  اش می  داند. (2

اعتقاد در یگانگی خدا - آن  ها را نشانۀ رضایت الهی از عملکرد خود می  داند. (3

اخالص در بندگی خدا - آن  ها را نشانۀ رضایت الهی از عملکرد خود می  داند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مفهوِم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بیت، بیان شده است؟126

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 
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دبیردرسمدرسه

گزینه 4 1

َ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 اَواِت َو اْألَ َ مالس َّ
دست اندرکار امری است"، مرتبط است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 2

توحید در ربوبیت: رب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست.

هرکس که خالق و مالک و ولی چیزی باشد می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش دهد. ازآنجاکه خداوند تنها خالق، مالک و ولی

جهان است، تنها رب هستی نیز است.

اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می نماید و به پیش می برد. (تمام کارهای

خداوند به جز خلق کردن مصداق توحید ربوبیت هستند)

البته باید به این نکته توجه داشت که توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات، به خصوص انسان، نقشی در پرورش و

تدبیر سایر مخلوقات ندارند یعنی توحید در ربوبیت بدان معنا است که موجودات، به خصوص انسان، نقشی در پرورش و تدبیر

سایر مخلوقات دارند.

باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان اقدام می کند، رشد این درختان نتیجه تدبیر اوست.

بلکه، توحید در ربوبیت بدین معنا است که این باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا (مالکیت) و تحت تدبیر او هستند.

کشاورز وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که در کشت زمین او دخالتی نداشته اند، مقایسه می کند می بیند که این کشت حاصل

دسترنج خودش است، (رابطۀ عرضی) اما وقتی رابطه خود را با خدا بررسی می کند، (رابطۀ طولی) می بیند که هم خودش و هم

نیرو و توانش از آِن خداست (مالکیت) و کشت و زرع او بر اساس استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده

است. (هدایت تکوینی) درنتیجه، درمی یابد که زارع حقیقی و پرورش دهنده اصلی زراعت او خداست (توحید ربوبیت) و باید

شکرگزار او باشد. (توحید عملی)

ا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء﴾: "بگو: آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم درحالی که او پروردگار همه چیز است؟..." ﴿ُقْل َأَغْيَر اِهللا َأْبِغي َرب�

کنکور سراسری زبان داخل 1399

منبع: کنکور سراسری

MrKonkoriآقای کنکوردینی یازدهم کنکور
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گزینه 4 3

امام صادق علیه السالم می فرماید: "هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب شود او را گوشمالی

می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که شر بنده اش [بنده ای که غرق گناه شده است] را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او

می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. این همان است که خداوند فرموده: ﴿سنستدرجهم من حيث ال

يعلمون﴾

در حقیقت چنین شخصی در سنت "امالء و استدراج" گرفتار می شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 4

"خداوند پروردگار من و شماست پس او را بپرستید که این راه راست است."

با توجه به وجود کلمۀ "رب" در آیه، توحید در ربوبّیت برداشت می شود؛ یعنی آیه عنوان می کند که در پرتو توحید در ربوبّیت

وجوب پرستش خداوند به منصۀ ظهور می رسد. پس گزینه ای که تعریفی از توحید در ربوبّیت را در بر داشته باشد پاسخ سؤال

است که این امر در گزینۀ (4) به چشم می خورد.  

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گزینه 2 5

جریان تکفیری در سال های اخیر، برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را گرفتار خود کرده است.

پیروان این جریان فکری خشک و غیرعقالنی با تفکر غلطی که دربارۀ توحید و شرک دارند و مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد

را کافر و مشرک می خوانند. پیروان این جریان می گویند توسل به پیامبران و معصومین، شرک است؛ طلب دعا و شفیع قرار دادن

دیگران نیز شرک است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 6

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش ازیک طرف و تشویق های دائمی رسول خدا (ص) از

طرف دیگر، سد جاهلیت را شکست و جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 4 7

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خودشان بیشتر در

فساد فرومى روند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوی هالکت ابدى نزدیک تر مى شوند. چنین حالت تدریجى

در حرکت به سوی عذاب الهى را سنت "استدراج" می خوانند.

بوا بآياِتنا َسنستدرُجهْم ِمْن َحيْث ال َيعَلمُوَن و املي َلُهْم إنَّ كيدي متين﴾ بیانگر این سنت الهی است. آیۀ ﴿َو اَلذيَن َكذَّ

بررسی سایر گزینه ها:

آیه های گزینه های 1 و 2 مربوط به سنت امال است.

آیۀ گزینۀ 3 مربوط به سنت امتحان یا ابتال 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 3 8

بیت "طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم            گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید" با عبارت شریفۀ ﴿ال تقنطوا من رحمة اهللا﴾

کید دارند. ارتباط مفهومی دارد و هر دو به ناامیدی از رحمت الهی و آمرزنده و مهربان بودن خداوند تأ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 9

اگر توانایی برآوردن حاجت های انسان توسط اولیای خدا را از خود آن ها بدانیم دچار شرک در ربوبّیت شده ایم.

آیۀ "قل هو اهللا احد" به اصل توحید اشاره دارد.

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 10

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 امالء).

ذین کفروا...﴾ اشاره به سنت امالء دارد. آیۀ شریفۀ ﴿و ال یحسبّن الّ

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 11

اشرافی گری و تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و فاصله طبقاتی

است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی، باعث بی اعتمادی عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود.

بنابراین، بر مسئولین و مدیران کشور واجب است که از این شیوه زندگی اجتناب کنند و با اسوه قرار دادن خود، دیگران را به سوی

یک اقتصاد سالم دعوت کنند. مجموعه افراد جامعه نیز باید با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و امربه معروف و نهی ازمنکر روابط اقتصادی

را سالم نگه دارند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 



4/34لرنیتو 1399

گزینه 2 12

سنت ابتال عام ترین و فراگيرترین قانون خداوند است که ثابت و هميشگی است و شامل همه دوران ها می شود؛ به عبارت دیگر،

سرنوشت زندگی هر انسانی، چه مؤمن، چه کافر و چه فقير درگرو انواع امتحان ها و آزمایش ها است. هویت و شخصيت انسان ها

چه غنی، چه سياه و چه سفيد، همه با این ابتالئات ساخته و شناخته می گردد.

ْرَجُعوَن﴾ بیانگر این سنت الهی است. ا تُ َخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَن الْ رِّ َو الشَّ ْبُلوُكْم ِب نَ َمْوِت َو ُة الْ قَ ٍس َذاِئ فْ آیۀ شریفۀ ﴿ُكلُّ نَ

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ َيْعَلُموَن﴾ به سنت استدراج اشاره دارد. ِذيَن َكذَّ الَّ آیۀ شریفۀ ﴿َو

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 13

مخلوقات جهان ازآن جهت که خدای متعال با علم خود اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آن  ها را تع�ن می  کند به

تقدیر الهی وابسته هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 14

دامی که شیطان برای حضرت یوسف (ع) به  واسطۀ زلیخا (همسر عزیز مصر) گسترده بود، دعوت به رابطۀ نامشروع جنسی بود که

آن حضرت با بندگی خالصانه و روی آوردن به پیشگاه خدا به مقام ُمخَلصین و نفوذناپذیری در برابر وسوسه  های شیطان رسیده بود

ُکوناً ِمَن الّصاِغریَن﴾. ُه َلُیْسَجَننَّ َو َلَی َعل ما آُمُر فْ و در برابر تهدید زلیخا به زندانی و خواری مقاومت کرد، ﴿َو َلِئن َلْم َی

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 2 15

َعاَلِمیَن﴾ به خاطر واژۀ "هللا" به اخالص اشاره دارد که آیۀ شریفۀ ﴿َو ِه َربِّ الْ لَّ ُسکی َو َمْحیای َو َمَماِتی ِل ِتی َو نُ الَ آیۀ ﴿ُقْل ِإنَّ َص

اٌط ُمْسَتِقیٌم﴾ نیز مبین مفهوم اخالص است. َأِن اْعُبُدوِنی َهَذا ِصَر

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به مفهوم توکل و کفایت خداوند برای توکل اشاره دارد.

گزینۀ 3: به توحید خالقیت اشاره دارد.

گزینۀ 4: بیانگر توحید ربوبیت است و اینکه ربوبیت خداوند علت مردودیت غیرخدا را به پروردگاری گرفتن می باشد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 16

خدای متعال، متناسب با قوۀ اختيار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند استفاده کند و

سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و مسیر شقاوت را بپیماید.

ِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها...﴾ بیانگر وجود اختیار در انسان است. فْ ُكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَن آیه شریفه ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ

خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم و به

قله های کمال برسیم و تا آنجا پیش برویم که جز خداوند عظمت آن را نمی داند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به قانونمندی جهان اشاره دارد و اختیار را بیان نمی کند.

گزینۀ 2: این آیه به رابطۀ میان اختیار انسان و ارادۀ خداوند اشاره ندارد.

گزینۀ 3: در این آیه سخنی از عقل و فکر به میان نیامده است.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 17

ْسَتِقيًما﴾ پاداش اًطا مُّ ْنُه َو َفْضٍل َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَر ٍة مِّ وا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَم نُ ِذيَن آَم 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 18

نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان: اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان

را نمی خورد؛ چراکه شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.

اِغِريَن﴾ بیانگر این ا ِمَن الصَّ ونً ُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُك َعْل َما آُمُر فْ ِسِه َفاْسَتْعَصَم َو َلِئْن َلْم َي فْ ُه َعْن نَ تُ ْد َراَوْد قَ ِني ِفيِه َوَل ِذي ُلْمُتنَّ آیۀ ﴿َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَّ

موضوع است که حضرت یوسف علیه السالم که به مقام مخلصين رسیده بود، در برابر وسوسه های شیطان نفوذناپذیر شده بود.

بررسی سایر گزینه ها:

همسر عزیز مصر در رسیدن به مقصود خود موفق نبود.

گزینۀ 4 بیانگر حکمت است که از نتایج اخالص می باشد.

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 1 19

  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 فرامی دهد که فرموده است:  

 ﴾ َحقِّ ُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن الْ ةِ َو َقْد َكفَ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلَياَء تُ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ وا الَ تَ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َ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 2: به وجوب اطاعت از خداوند و رسول اکرم و اولی االمر علیهم السالم اشاره دارد. 

گزینۀ 3: خسران زدگی ناشی از دین گزینی جز دین الهی را بیان می کند. 

گزینۀ 4: به تغ�رناپذیری نعمت اعطایی خداوند به بندگانش اشاره دارد و اینکه تغ�ر هر قوم منجر به تغ�ر نعمت الهی می گردد.

 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 20

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 21

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."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 22

ارتباط دوسویۀ توحید فردی و اجتماعی:

میان بعد فردی و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. هرقدر که مردم يک جامعه به سوی توحيد حرکت کنند ارکان

جامعه نيز بيشتر رنگ توحيدی به خود می گیرد؛ همان طور که هرقدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانين الهی باشد، زمينه

برای رشد انسان ها و حرکت به سوی خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد. ازاین رو، اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و

تمايالت دنيوی خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعاليت اجتماعی قرار دهند و اهل ايثار و تعاون و خير رساندن به

ديگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرامی گیرد و امکان رشد و تعالی از بين می رود. در چنين جامعه ای، روزبه روز انسان های

ستمگر بيشتر قدرت پيدا می کنند و ديگران را برای رسیدن به اميال خود به کار می گیرند. درنتیجه، ديگر سخنی از حاکميت خداوند

و فرمان های او نيست، بلکه سخن از حاکميت طاغوت و دستورهای اوست.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 23

اخالص به معنای خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است. در کاربرد دینی به این معناست که شخص به اندیشه و دل

خود را در جایگاه خدا کند و عملش فقط برای رضای خدا و همان گونه که او دستور داده است، انجام شود. طبق این مفاهیم،

ِه﴾ به علت لَّ وُموا ِل قُ ةٍ َأْن تَ ُکْم ِبَواِحَد َما َأِعُظ نَّ "تمام جهت گیری های زندگی سمت وسوی خدایی پیدا کند" صحیح است و با آیه ﴿ُقْل ِإ

آنکه تنها موعظۀ پیامبر باید قیام خالصانه باشد، ارتباط دارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 24

اختیار انسان و مایع بودن آب یک ویژگی را بیان می کنند که بیانگر تقدیر خداوند است؛ و خارج شدن از تقدیر الهی هیچ گاه

امکان پذیر نیست. لذا خروج از این دایره برای هریک ناممکن است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 2 25

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در اصطالح دینی، به معنای بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و

غفران اوست. این حالت وقتی رخ می دهد که انسان از گناه پشیمان شده و قصد انجام آن را نداشته باشد. با بازگشت بنده

گناهکار، خداوند نیز به سوی او بازمی گردد و درهای رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او بازمی گرداند.

توبه در جوانی آسان تر است و خداوند توبه جوانان را بسیار دوست دارد. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "کسی نزد من محبوب تر از

جوان توبه کار نیست."

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:

ِريَن": خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد. َطهِّ ُمَت اِبيَن َوُيِحبُّ الْ وَّ "ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ التَّ

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 26

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 1 27

والیت به معنی سرپرستی و حق تصّرف داشتن است. ازآنجاکه خداوند مالک حقیقی جهان است بر آن والیت نیز دارد یعنی

هرگونه تصّرف در جهان حق او و شایسته اوست.

همچنین منظور از توحید در خالقّیت این است که خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است و موجودات همه از او هستند و در کار

آفرینش شریک و همتایی ندارد. به عبارت دیگر جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است.

کنکور سراسری زبان داخل 1394
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گزینه 2 28

سنت امالء: آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق عناد و دشمنى مى ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد ولی

ى آن ها این فرصت را وسیلۀ غوطه ورشدن در تاریکى ها قرار می دهند؛ به طوری که اگر در ابتدا اندک امیدى وجود داشت که نور حقّ

در دل آن ها بتابد، به تدریج چنین امیدى بر باد رفته و به شقاوت ابدى گرفتار خواهند شد.

در حقیقت، مهلت ها و امکانات، با اختیار و ارادۀ خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر

روز سنگین و سنگین تر شود. این سنت که ازجمله سنت هاى حاکم بر زندگى گناهکاران است، سنت "امالء" یا "امهال" نام دارد.

ِهيٌن﴾ بیانگر سنت "امال و ْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا ِإْثًما َو َلْهُم َعَذاٌب مُّ ا نُ َم نَّ ِسِهْم ِإ نفُ َ ْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ ا نُ َم نَّ ُروْا َأ ِذيَن َكفَ آیۀ شریفۀ ﴿و َال َيْحَسَبنَّ الَّ

امهال" است.

بررسی سایر گزینه ها :

سنت "ابتالء" سنت حاکم بر زندگی عموم انسان ها است.

بوا ِبآياِتنا َسنسَتدِرُجهْم ِمْن َحيُث ال َيعَلمُوَن َو ُاملي َلُهْم إنَّ َكيدي َمتيٌن﴾ بیانگر سنت "استدراج" است. ذيَن َكذَّ الَّ آیۀ ﴿َو

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 29

انحراف های اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی اصالح شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 30

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.

َعِبيِد﴾ بیانگر همین موضوع است که خداوند به هیچ یک از بندگان خودش ظلم نمی کند. لْ ٍم ِل َظالَّ آیۀ شریفۀ ﴿َأنَّ اَهللا َلْيَس ِب

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 
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گزینه 4 31

از روش های شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند

تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند.

حیلۀ شیطانی تسویف به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است؛ به عبارت دیگر، فرد گنهکار دائماً به خود

می گوید "به زودی توبه می کنم" و این گفته را آن قدر تکرار می کند تا اینکه میل به توبه در او خاموش می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 32

انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است (ربوبیت الهی)، رفتاری

متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و جهت زندگی خود را خدا قرار خواهد داد. چنین انسانی در مسیر "توحید عملی" حرکت

می کند.

ُكْم" به ربوبیت الهی اشاره دارد که پس ازآن خداوند به پرستش خود امر می کند. لذا درمی یابیم که ي َو َربُّ عبارت شریفۀ "ِإنَّ اَهللا َربِّ

ربوبیت الهی، خاستگاه پرستش خداوند است. مواردی که در گزینه های دیگر آمده است از این آیه قابل برداشت نیست.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 33

در قرون وسطی پذیرش عقاید رهبران کلیسا دربارۀ هر موضوعی، حتی موضوعات علمی، ضروری بود و مخالفت با آن کفر تلقی

می شد و این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 34

خداوند به کسانی که با حق لجاجت و دشمنی کنند و از راه باطل خود خرسند باشند، مهلت می  دهد و آن  ها از این فرصت  ها و

امکانات جهت غوطه  ورشدن در تاریکی و افزایش گناه، سوء استفاده می  کنند. در حقیقت مهلت  ها و امکانات با اختیار و ارادۀ

خودشان به  صورت بالی الهی جلوه  گر می  شود و به شقاوت ابدی می  انجامد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 3 35

وجود موجودات همه وابسته به خداست و خداوند هرلحظه اراده کند، آن ها از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد. (علت)

به همین جهت، جهان همواره و در هر "آن" به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود. (معلول)

به عنوان مثال می توان گفت که رابطه خداوند با جهان تا حدی شبیه رابطه مولد برق با جریان برق است؛ همین که مولد متوقف شود

جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.

موجودات پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظه نخست خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. (علت)

ازاین رو دائماً با زبان حال، به  پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. (معلول)

زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:

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

ما که باشیم ای تو ما را جان جان                تا که ما باشیم با تو در میان

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

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

آیۀ زیر بیانگر این نیازمندی است:

اُس                               ای مردم َها النَّ "َيا َأيُّ

َراُء ِإَلى اِهللا                       شما به خداوند نیازمند هستید قَ فُ ُتُم الْ نْ َأ

َحِميُد          و خدا است که تنها بی نیاز ستوده است." ِنيُّ الْ غَ َو اُهللا ُهَو الْ

بررسی سایر گزینه ها:

ْرِض ُقِل اُهللا﴾ بیانگر توحید ربوبیت است. َ األْ َماَواِت َو گزینۀ 1: آیۀ ﴿ُقْل َمْن َربُّ السَّ

اُر﴾ به توحید خالقیت اشاره دارد. هَّ قَ واِحُد الْ ُق ُكلِّ َشْي ءٍ َو ُهَو الْ گزینۀ 2: آیۀ ﴿ُقِل اُهللا خاِل

﴾ بیانگر کسانی است که خدا را بر یکجانب عبادت می کنند و فٍ َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْر گزینۀ 4: آیۀ ﴿َوِمَن النَّ

با رسیدن خیر به آن ها آسوده می شوند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 36

آن حضرت روزی به یارانش فرمود: "کسی که دوست دارد نگاهش به چهرۀ کسانی افتد که از آتش دوزخ درامان اند، به جويندگان

علم بنگرد. سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، هر شاگردی که برای تحصيل علم [نه به قصد شهرت و نه برای

تظاهر و تفاخر]، به خانه عالمی رفت وآمد کند، در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت یک سالۀ عابد برای او منظور می گردد و برای هر

قدمی که در اين مسير می نهد، شهر آبادی در بهشت برای او آماده می سازند. بر روی زمين که راه می رود، زمين نيز برای او طلب

آمرزش می کند..."

ِذيَن َيْعَلُموَن َو ي الَّ این حدیث به منزلت "خردورزی"، "عقل گرایی"، "علم دوستی" و "دانایی" اشاره دارد که آیۀ شریفۀ ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِو

َباِب﴾ این فضیلت را بیان می کند. لْ َ و األْ ُر ُأوُل كَّ َما َيَتَذ نَّ ِذيَن الَ َيْعَلُموَن ِإ الَّ

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 2 37

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 3 38

برآمدن در اندیشۀ جبران پس از ارتکاب به گناه، مرتبط با سرزنش و مالمتگری نفس لّوامه است که در آیۀ مبارکۀ ﴿َو الَ ُاْقِسُم

ّواَمة﴾ به آن سوگند یاد شده است. ِس اللَّ فْ ِبالنَّ

ُطوا ِمْن َرْحَمِة َن قْ ِسِهْم ال تَ فُ نْ ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأ خداوند کریم به بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته  اند می  فرماید: ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

حیُم﴾ و آنان را از ناامیدی پرهیز می  دهد. وُر الرَّ فُ ُه ُهَو الغَ نَّ وَب َجِميًعا ِا نُ ِفُر الذُّ غْ اِهللا ِإنَّ اَهللا َي

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 39

بیت "توبه بر لب، ُسبحه بر کف، دل پر از شوق گناه / معصیت را خنده میآید ز استغفار ما" به مرحلۀ اول از مراحل توبه یعنی

پشیمانی از گذشته اشاره می کند.

پشیمانى حالتى درونى است که شخص را دچار اندوه و حسرت مىکند و شیرینى گناه را به تلخى تبدیل مىسازد. تا وقتى شیرینى

گناه در جان آدمى باقى است و از خاطرۀ آن احساس لذت مىکند، توبه آغاز نشده است.

روشن است که اگر انسان، پس از انجام توبه، هنوز از گناه خود خوشش بیاید و از آن احساس لذت کند، درواقع هنوز پشیمان

نشده و صرفاً ادعاى پشیمانى کرده است.

گزینۀ 2 مربوط به مرحلۀ "تصمیم بر تکرار نکردن گناه" است.

در گزینۀ 3 پشیمانی از گناه شیرینى گناه را به تلخى تبدیل مىسازد و نه اینکه تبدیل شیرینی گناه به تلخی باعث انجام توبه بشود.

گزینۀ 4 تعریف توبه است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 40

توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند و در

کار آفرینش شریک و همتایی ندارد.

خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام موجودات، "وجود" خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی

ْرِض﴾ این موضوع را نشان می دهد. َ األْ َماَواِت َو وُر السَّ می گذارند. آیۀ ﴿اُهللا نُ

ًوا َأَحٌد﴾ به این فُ این موضوع که خداوند در همۀ مراتب توحید بی همتا است بیانگر اصل توحید می باشد که آیۀ ﴿َوَلْم َيُكْن َلُه ُك

موضوع اشاره دارد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 41

ْكِسُبوَن﴾ بیانگر وا َي ا َكانُ اُهْم ِبَم نَ َخْذ ُبوا َفَأ ْرِض َو لِكْن َكذَّ َ األْ َماِء َو َكاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْيِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ اتَّ وا َو نُ َرى آَم قُ آیه شریفه ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل الْ

سنت "تأثیر اعمال انسان در زندگی او" می باشد.

رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آینده زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد

بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته او، اعم از رفتارهای خوب و بد است.

در تعالیم دینی آمده است که صلۀ رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد و قطع رحم و بی محبتی به

خویشان عمر را کاهش می دهد. احسان به والدین، امانت داری، لقمۀ حالل، آب دادن به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات و

نیز برطرف کردن اندوه و غصه دیگران زندگی را بهبود می بخشد. ظلم به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردی و اجتماعی، آثار زیان

باری ازجمله نزول بال و عدم استجابت دعا را به دنبال دارد (عامل محرومیت های مردم، اعمال خود آن ها است)، همان طور که تقوا و

ایمان واقعی به خداوند سبب نزول برکات الهی می گردد. (ایمان و تقوای جمعی سبب نزول بركات الهی می شود)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 42

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 معناست که کار به درستی و به همان صورت که خداوند فرمان داده است انجام شود.

اگر فردی در ماه مبارک رمضان تنها برای سالمت جسم روزه بگیرد، روزۀ آن شخص باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن

فاعلی ندارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 43

شیطان ابتدا انسان را با این وعده که "گناه کن و بعد توبه کن!" به  سوی گناه می  کشاند و وقتی که او آلوده شد از رحمت الهی

مأیوسش می  سازد و می  گوید: "آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب". در این حالت انسان با خود می  گوید که کار از

کار گذشته و پروندۀ عملم نزد خداوند آن  قدر سیاه است که دیگر توبه  ام پذیرفته نیست. درحالی که آدمی هرقدر هم که بد باشد

قنطوا من رحمة اهللا﴾ حاکی اگر واقعاً توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتماً خداوند توبه  اش را می  پذیرد که مفهوم عبارت شریفۀ ﴿ال تَ

از آن است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 1 44

امالء و استدراج: خداوند برای انسانی که به دام گناه می افتد، شرایطی را فراهم می کند که بتواند توبه کند و از گناه دوری نماید؛

حتی اگر بارها گناه کرد و توبه نمود، بازهم خداوند از گناه او می گذرد؛ 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 بر امکانات و نعمت های آنان می افزاید و آن ها

این فرصت و نعمت ها را وسیلۀ غوطه ورشدن در گناهان 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. در حقیقت، مهلت ها و نعمت ها، با اختیار

و اراده خودشان به صورت بالى الهى جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر روز سنگین و سنگین تر شود و به تدریج

به سوی هالکت ابدی نزدیک تر می شوند. این سنت که ازجمله سنت های حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه است،

سنت "امالء و استدراج" نام دارد.

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ َيْعَلُموَن َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ بیانگر این سنت الهی است. ِذيَن َكذَّ الَّ آیات شریفۀ ﴿َو

(با تغ�ر)

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 1 45

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 4 46

گاه كنيم و با زنده كردن با شناخت دقيق فرصت ها، مردم دنيا را بايد نسبت به شرايط سخت و ظالمانه ای كه در آن قرار گرفته اند، آ

روحیۀ جهاد و مبارزه، به تقويت جبهۀ عدالت خواهان بپردازیم.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 47

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 
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گزینه 3 48

روزى امیر مؤمنان على (ع) با جمعى از یاران خود در سایۀ دیوارى نشسته بودند. امام (ع)، متوجه كجى و سستى دیوار شد. براى

اینکه دیوار روى ایشان و یاران نریزد، از آنجا برخاست و زیر سایۀ دیوارى دیگر نشست. یكى از یاران به آن حضرت گفت:

یا امیرالمؤمنین آیا از قضاى الهى مى گریزى؟

امام فرمود: " از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم. "

برداشت نابجای آن شخص، چنین بود كه اگر قضاى الهى به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه در سایۀ دیوار كج و سست نشسته

باشد چه در سایۀ دیوار مستحكم، دیوار خراب خواهد شد و مرگ خواهد آمد؛ بنابراین حركت و تغ�ر مكان وى و تصمیم گیرى بر

اساس دستور عقل، بى فایده است.

اّما امیر مؤمنان با رفتار و گفتار خود، نگرش صحیح از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص (و دیگران) آموخت كه اعتقاد به قضا

و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست؛ بلكه عامل و زمینه ساز آن است.

زیرا فروریختن دیوار كج، یک قانون و قضاى الهى است. این قضا متناسب با شرایط و تقدیر خاص آن دیوار، یعنى كجى آن است.

اّما اگر دیوار، ویژگى دیگرى داشته باشد، یعنى اگر محكم باشد، قانون و قضاى دیگرى را به دنبال خواهد آورد و انسانى كه این دو

تقدیر و این دو قضا را بشناسد، تصمیم مى گیرد و دست به انتخاب مناسب تر می زند.

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 2 49

وقتی انسان به شرک عملی در ُبعد اجتماعی گرفتار شود، نظام سلطه، بدون مانع بر منصۀ ظهور خودنمایی می کند و آیۀ ﴿ان اهللا

ربی و ربکم فاعبدوه﴾ به فراموشی سپرده می شود.

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 50

ذین آمنوا باهللا و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و یهدیهم الیه صراطاً ا الّ مطابق آیۀ شریفۀ 175 سورۀ نساء: ﴿فاّم

﴾ خداوند کسانی را که ایمان آورده و تمسک بجویند را هدایت می کند. مستقیماً

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 51

آیۀ صورت سؤال، به نشان دادن راه و قدرت اختیار انسان اشاره دارد. لذا گزینۀ (1) پاسخ صحیح است.

تذکر: گزینۀ (4) نیز مفهوم ابتدایی آیۀ صورت سؤال را در بر دارد، اما حرفی از قدرت اختیار آن به میان نیامده است. لذا گزینۀ (1)

انتخاب بهتر و پاسخ صحیح است.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 52

اختیار که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و

می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است. حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار

می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند.

مولوی این حقیقت را در قالب یک مثال این گونه یادآوری می کند:

"آن یکی می رفت باالی درخت                  می فشاند آن میوه را دزدانه سخت

صاحب باغ آمد و گفت ای دنی                 از خدا شرمت، بگو چه می کنی؟

گفت: از باغ خدا بنده خدا                     می خورد خرما که حق کردش عطا

پس بیستش سخت آن دم بر درخت           می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت

گفت: آخر از خدا شرمی بدار                  می کشی این بی گنه را زارزار

گفت: کز چوِب خدا این بنده اش             می زند بر پشت دیگر بنده اش

چوب حق و پشت و پهلو، آِن او               من غالم و آلت فرمان او

گفت: توبه کردم از جبر ای عیار             اختیار است، اختیار است، اختیار"

در حقیقت مولوی در بیت "گفت: از باغ خدا بنده خدا                     می خورد خرما که حق کردش عطا"، "انکار اختیار و ارادۀ

انسان در انجام کارها" را بیان می کند.

در ادامه می بینیم که با واکنش صاحب باغ آن شخص دزد به  اشتباه خود پی می برد و آن را اصالح می کند.

جمالت زیر را برای درک علت اشتباه بودن سایر گزینه ها با دقت بخوانید:

البته باید توجه داشته باشیم که بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آن ها نقشی نداریم. به عنوان مثال، هیچ یک از ما در

عملکرد دستگاه های مختلف بدن خود، مانند دستگاه گوارش و یا گردش خون و همچنین در قوانین حاکم بر طبیعت مانند قانون

جاذبه زمین، توالی فصل ها و... نقشی نداریم و این امور خارج از اختیار ما و به صورت طبیعی انجام می شود. درعین حال، باید توجه

داشت که همین اختیار محدودی که داریم، مبنای تصمیم گیری های ما و تع�ن کنندۀ سرنوشت ماست.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 53

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 

گزینه 4 54

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
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گزینه 2 55

خذتم من دونه اولیاء... ﴾ مفهوم می  گردد که پرسش و پاسخ مطرح  شده در ماوات و األرض قل اهللا افاتّ از آیۀ شریفۀ ﴿ُقل من رّب الّس

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 3 56

م)، نباید در چیستی خداوند تفکر کرد زیرا اگر هر چیستی ای برای او فرض کنیم طبق فرمایش رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلّ

خدا را در حد تصّورات ذهنی خود پا�ن آورده و محدود کرده ایم. پس الزمۀ شناخت چیستی هر چیزی، احاطه بر آن است. البته

دین اسالم ما را به شناخت خداوند از طریق صفات الهی تشویق کرده است چراکه شناخت خداوند و صفات ویژگی های او از راه

شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکان پذیر است. (دلیل نادرستی گزینه های 1 و 2)

کنکور سراسری هنر داخل 1394

گزینه 4 57

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.

غان مسیحی که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسیس کرده بودند، اما از سوی دیگر، مبلّ

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 4 58

خداوند این گونه تع�ن کرده که انسان کارهایش را "با اختیار انجام دهد" و کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست فرار

کند حتی اگر بخواهد فرار کند بازهم این یک کار اختیاری بوده چون همین کار را با خواست و ارادۀ خود انجام داده است. در

گزینۀ 1 تحت اختیار انسان نادرست است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 1 59

تقدیرات و قانونمندی ها هم الزمۀ کار اختیاری انسان و هم جهت دهنده و محدودکنندۀ آن است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: اختیار انسان با قضای الهی ناسازگاری ندارد.

گزینۀ 3: میان حرکات قلب یک فرد برای گردش خون و حرکات پای وی به هنگام قدم زدن، تفاوت اساسی وجود دارد، همچنان

که تفاوت است میان حرکات دستی که براثر بیماری لرزش دارد با حرکت دستی که خود شخص برای غذا خوردن باال و پا�ن

می آورد. ضربان قلب و حرکت دستی که لرزش دارد اختیاری نیست؛ ولی حرکات پا برای رفتن به سوی یک مقصد و حرکات دست

در هنگام غذا خوردن اختیاری و تابع اراده انسان است.

با این توضیح، این جمله که "هیچ چیز نمی تواند مانع ارادۀ او شود." نادرست است.

گزینۀ 4: مشیت الهی مانع اختیار انسان نیست، بلکه خداوند اراده کرده که انسان دارای اختیار باشد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 60

صورت سؤال درواقع از ما آیه ای را می خواهد که در آن به توحید در خالقّیت اشاره شده باشد. این موضوع در آیۀ گزینۀ (1) به

چشم می خورد چراکه می فرماید: "بگو خدا خالق همه چیز است و او یگانه و توانا است."

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ (2): اصل توحید و یکتا بودن وی

گزینۀ (3): توحید در والیت

گزینۀ (4): توحید در مالکّیت

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 61

یکی از مواردی که الزم است به دقت رعایت کنیم تا بتوانیم بر مشکالت اقتصادی ناشی از تمدن جدید و معضالت داخلی فائق

شویم و در مسیر عدالت و رشد اقتصادی حرکت کنیم از این حدیث قابل برداشت است:

بکوشیم جامعه و به خصوص بانک های کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین قبل از

ورود به عرصۀ کار و تجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی علیه السالم دراین باره

می فرماید:

َمْتَجَر": ای گروه تاجران و بازرگانان اول یادگیری مسائِل شرعِی تجارت، سپس تجارت کردن. لْ َه ُثمَّ َا قْ ِف لْ اِر َا جَّ َشَر َالتُّ "َيا َمْع

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 4 62

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

" فسی َطرَفَة َعیٍن َاَبدًا لی نَ ِکلنی ِا ُهَم ال تَ للّ هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند: "َا

بیت "ما همه شیران ولی شیر علم          حمله مان از باد باشد دم به دم" بیانگر این موضوع است که موجودات درهرحال به خداوند

نیازمند هستند.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 63

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در اصطالح دینی، به معنای بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و

غفران اوست. این حالت وقتی رخ می دهد که انسان از گناه پشیمان شده و قصد انجام آن را نداشته باشد.

مراحل تکمیلی توبه:

- تالش درجهت دورشدن از گناه

- جبران حقوق الهی و حقوق مردم

بررسی سایر گزینه ها:

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.

بنابراین، 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، اما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود.

نکته :

- توبۀ اجتماعی از مراحل تکمیلی توبه نیست.

- جبران حقوق الهی و حقوق مردم باید باهم انجام شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 3 64

تأثیر اعمال انسان در زندگی او: رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آیندۀ زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای

او رخ می دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته او اعم از رفتارهای خوب و بد است.

عیُش ن َی ْکَثُر ممَّ عیُش باإلحسان َأ ن َیُموُت باآلجال َو َمْن َی ْکَثُر ِممَّ به طورمثال امام صادق علیه السالم می فرماید: "َمْن َیموُت بالذنوب َأ

باألعمار": کسانی که به واسطه گناه می میرند از کسانی که به واسطۀ سرآمد عمرشان می میرند بیشترند؛ و کسانی که به سبب

نیکوکاری زندگی دراز دارند، از کسانی که به عمر اصلی زندگی می کنند، بیشترند.

اُهم ِبما کانوا َیکسبون﴾ بیانگر نَ أَخْذ ْرِض َولکن کّذُبوا َف َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْيِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ وا َو اتَّ نُ َرى آَم قُ آیۀ شریفۀ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ

این سنت الهی است.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: بیانگر سنت ابتال و امتحان است.

گزینۀ 2: به سنت توفیق الهی اشاره دارد.

گزینۀ 4: سنت سبقت رحمت بر غضب الهی را بیان می کند.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 65

والیت خداوند بر جهان یا همان توحید در والیت معلول توحید در مالکّیت است. لذا والیت خداوند در جهان برخاسته از مالکّیت

حقیقی اوست؛ و اگر خداوند به کسی اذن در والیت می دهد، به معنای واگذاری بخشی از آن به شخص دیگری نیست، بلکه آن

شخص در مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 1 66

دانستن و شناخت هستی خداوند ممکن است مانند اینکه می دانیم خداوند وجود دارد اما شناخت چیستی خداوند در محدودۀ

عقل محدود ما نمی گنجد و امری غیرممکن است.

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 1 67

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 التفکر فی اهللا و فی قدرته".

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 68

یکی از راه های تقویت اخالص، راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از اوست؛ زیرا نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری

جستن از او برای رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند، محبت او را در قلب تقویت می سازد و انسان را بهره مند از

کمک های الهی می نماید.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 1 69

آیۀ 11 سورۀ حّج: ﴿و من الناِس من یعبداهللا علی حرفٍ فان اصابه خیٌر اطماّن به و ان اصابته فتنُة انقلب علی وجهه ...﴾: "از مردم

کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر

بالیی به او رسد، از خدا روی گردان می شود."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 70

با اینکه نمونه هایى از پرستش بت های سنگی و چوبی هم اکنون نیز در كشورهایى مانند ژاپن و هند دیده مى شود، اّما دنیاى امروز

گرفتار شرک و بت پرستى پیچیده تر و خطرناک ترى شده است.

ریشۀ بت پرستى و شرک جدید آن است كه برخى از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند، دین و دستورات آن را در متن زندگى

خود وارد نمى كنند و تمایالت دنیایى و نفسانى خود را اصل قرار می دهند.

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 71

زندگی دینی تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. 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. در غیر این صورت، آینده ای غیرقابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند، در سورۀ توبه با هشدار دادن به این مطلب می فرماید:

ْوَم قَ ي الْ َم َو اُهللا ال َيْهِد اِر َجَهنَّ ي نَ َهاَر ِبِه ِف انْ فٍ َهاٍر َف ا ُجُر فَ ُه َعَلى َش انَ َس ُبْنَي َوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ قْ ى تَ ُه َعَل انَ َس ُبْنَي ﴿أَفَمْن َأسَّ

اِلِميَن﴾: "آیا آن کس که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوای الهی و خشنودی خدا نهاده، بهتر است؛ یا کسی که بنای خود را بر لبه الظَّ

پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرومی افتد؟ و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند."

بررسی سایر گزینه ها:

آیۀ گزینۀ 1 به سنت امداد الهی اشاره دارد.

عبارت شریفۀ گزینۀ 2 آینده ای غیرقابل اعتماد را که نتیجۀ بنای زندگی بر لبه پرتگاهی در حال سقوط است بیان می کند.

آیۀ گزینۀ 3 به ورود در رحمت الهی که نتیجۀ ایمان به خدا و تمّسک به اوست اشاره می کند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 72

  نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان: اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های

شیطان را نمی خورد؛ چراکه شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد. 

حضرت یوسف می  فرماید: "پروردگارا زندان برای من ازآنچه مرا به  سوی آن می  خوانند محبوب  تر است و اگر حیلۀ آن  ها را از من

بازنگردانی به  سوی آن ها تمایل پیدا می  کنم و از جاهالن می  گردم." 

بررسی سایر گزینه  ها:  

گزینۀ 1: غلط است چون حضرت یوسف (ع) در کید و مکر دشمنان گرفتار نمی شود.  

گزینۀ 2: غلط است چون حضرت یوسف (ع) می  فرماید: خدایا اگر حیلۀ آن  ها را از من بازنگردانی   به  سوی آن ها تمایل می  کنم، یعنی

به سمت گناه نمی  رود.  

گزینۀ 4: با این سؤال همخوانی ندارد. 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 73

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهم ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 74

ةَ َذِلَك ُهَو ِخَر اآلْ َيا َو نْ َلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ قَ فٍ َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انْ اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْر ﴿َوِمَن النَّ

ُمِبيُن﴾ ُخْسَراُن الْ الْ

"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."

مفهوم آیۀ باال پرستش از روی تردید و ایمان ضعیف می باشد و بنا بر این آیه، زیان دیدن در دنیا و آخرت سرنوشت شوم این گروه

از انسان ها است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 75

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.

﴾: و اما کسانی که به خدا يماً راطاً ُمْسَتِق ٍة ِمْنُه َو َفْضٍل َو َيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِص وا ِباِهللا َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَم نُ ِذيَن آَم 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 3 76

وا َو نُ َری آَم قُ یکی از سنت  های الهی حاکم بر زندگی انسان، سنت "تأثیر اعمال انسان در زندگی او" است که در آیۀ ﴿َو َلْو َأنَّ َأْهَل الْ

ْرِض﴾ به جنبۀ مثبت اعمال ایمان و تقوای اجتماعی که موجب نزول برکات الهی می  شود، َ َماِء َو األْ َکاٍت ِمَن السَّ َتْحَنا َعَلْیِهْم َبَر فَ ْوا َل قَ اتَّ

کثر مّمن اشاره شده است. امام صادق (ع) نیز اثر مثبت اعمال نیک در افزایش طول عمر انسان را در حدیث "من یعیش باالحسان أ

یعیش باألعمار" بیان نموده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 77

  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؛ مانند مادری که بر فرزندش سخت

می گیرد و یا در مواردی او را تنبیه می کند تا او را از اشتباه بازدارد و به هیچ وجه قصد انتقام گیری از فرزند خود را ندارد. از همین

جهت است که راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 78

برخی از انسان ها مانند فرعون که "انا ربکم االعلی" می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد؛ خود را مالک دیگر

جوامع می پندارد و برای آن ها تصمیم گیری می کند. (نوعی شرک پیچیده و خفی در عصر حاضر)

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 79

ترجمۀ آیه : "این عذاب به خاطر کارهایی است که به دست خود پیش فرستادید و خدا هرگز در حق بندگان ستم نخواهد کرد."

ازآنجایی که انسان ها به خاطر اعمالی که در دنیا و به اختیار خودشان انجام داده اند عذاب می شوند لذا به کسی ظلم نخواهد شد.

این آیه بیانگر این موضوع است که اعمال اختیاری انسان در سرنوشت او تأثیر دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: خدای متعال، متناسب با همین قوۀ اختيار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند

استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و مسیر شقاوت را بپیماید.

گزینۀ 3: این آیه به قانونمندی جهان اشاره ای ندارد و بیانگر اختیار انسان است.

گزینۀ 4: اختیار انسان در مجازات اخروی او نقش اساسی دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 80

امام علی (ع) می فرماید: "خدای من! مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی." و آیۀ شریفۀ ﴿ان

اعبدونی هذا صراط المستقیم﴾ به بحث بندگی خدا و "پروردگار" به پذیرش توحید در ربوبیت اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 1 81

ْسَتِقيٌم: خداوند، پروردگار من و شما است، او را بپرستيد (نه من و نه اٌط مُّ ُكْم َفاْعُبُدوُه هَذا ِصَر ي َو َربُّ باتوجه به آیۀ شریفۀ "ِإنَّ اَهللا َربِّ

ُكْم)، پذیرش بندگی خداوند (َفاْعُبُدوُه)، ي َو َربُّ چيز ديگر را)! اين است راه راست!" ازآنجایی که خداوند پروردگار همه است (ِإنَّ اَهللا َربِّ

ْسَتِقيٌم) است. اٌط مُّ تنها راه راست و صحیح در زندگی انسان ها (هَذا ِصَر

ْشِرُکوَن﴾ به زدودن هرگونه شرک از ساحت پاک خداوند اشاره دارد. ا ُی ُه َعمَّ انَ عبارت شریفۀ ﴿ُسْبَح

ْسَتِعیُن﴾ به توحید عبادی اشاره می کند. اَک نَ ْعُبُد َو ِإیَّ اَک نَ آیۀ شریفۀ ﴿ِإیَّ

ی﴾ چنگ زدن به ریسمان مستحکم الهی ناشی از تسلیم نیکوکارانۀ انسان را بیان می کند. قَ ُوْث ةِ الْ ُعْرَو الْ ِد اْسَتْمَسَک ِب قَ عبارت شریفۀ ﴿َف

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 1 82

ْظَلُموَن﴾ بیانگر سنت "سبقت رحمت بر غضب" الَّ ِمْثَلَها َوُهْم الَ ُي ٰى ِإ الَ ُيْجَز َئِة َف يِّ ا ۖ َوَمْن َجاَء ِبالسَّ ْشُر َأْمَثاِلَه َحَسَنِة َفَلُه َع الْ آیۀ ﴿َمْن َجاَء ِب

است.

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."

یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد، خداوند به فرشته اش فرمان می دهد

که تاَون آن را ثبت نماید، اما وقتی گناهی مرتکب می شود به فرشته خود دستور می دهد که صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران

نماید؛ و درصورتی که بنده توبه نکرد آن گناه را ثبت نماید.

همچنین خداوند در قیامت، عمل نیک را چندبرابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خودش جزا می دهد و این یعنی کارهای نیک و

بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 1 83

اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در

پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های بیرون) برآید، چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.

ُكوُن َعَلْيِه َوِكيًال﴾: آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو َت تَ نْ ُه َأ َفَأ َخَذ ِإلَهُه َهوا تَّ ﴿َأ َرَأْيَت َمِن ِا

می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزی]؟

بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آن ها جایگاهی ندارد. زینت دنیا

و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته

است. گویی هوی و هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس هایشان می رساند، بت و معبودشان شده و آن ها را همچون خدا

می پرستند؛ و از ابزارهای جدید مانند سینما، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها در این راه بهره می گیرند و یکسره از خدا و

آخرت غافل شده اند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 2 84

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.

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

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.:

﴾ َحقِّ ُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن الْ ةِ َوَقْد َكفَ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلَياَء تُ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ وا الَ تَ نُ ِذيَن آَم ا الَّ َه ﴿َ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

گزینه 4 85

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." از این آیه درمی یابیم که توبه و ایمان و عمل صالح شرط تبدیل گناهان به حسنات است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 86

اخالص به معنی خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است. این کلمه در کاربرد دینی بدین معناست که شخص عملش را

فقط برای رضای خداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد. در اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که

فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى" به خاطر عبارت "هللا" بیانگر اخالص است. لَّ وُموا ِل قُ ةٍ َأْن تَ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَد نَّ آیۀ شریفۀ "ُقْل ِإ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 4 87

قوا لفتحنا علیهم برکاٍت من السماء و األرض ولکن کّذبوا فاخذناهم بما کانوا آیۀ 96 سورۀ اعراف: ﴿و لو اّن اهل القری امنوا و اتّ

یکسبون﴾: "و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، قطعاً برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین ولی تکذیب

کردند پس آنان را گرفتار ساختیم به [کیفر] آنچه مرتکب می شدند." این آیه به سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او اشاره دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 88

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

ْکِمِه َأَحدًا﴾ تصریح شده است. ُک ِفی ُح ْشِر توحید در والیت است که در آیۀ ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولیٍّ َو الَ ُی

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 89

در زمانۀ ما هم انحرافاتی هست که دامن گیر گروه زیادی از مردم دنیا شده، مثًال در برخی کشورها قمار و شراب رایج شده است.

این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم (جاهلیت) نیز رایج بود و آنان که قماربازان ماهری بودند، بسیار سود می کردند و آنان که

شراب می فروختند منفعت خوبی به چنگ می آوردند و اقتصادشان رونق داشت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر صلی اهللا

علیه و آله و سلم به دستور خداوند این دو عمل را حرام کرده نزد پیامبر آمدند و دراین باره از او سؤال کردند. خداوند نیز این آیه را

نازل کرد:

ِعِهما﴾: از تو درباره شراب و قمار می پرسند بگو در فْ ْكَبُر ِمْن نَ اِس َو ِإْثُمُهما َأ َمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْثٌم َكِبيٌر َو َمناِفُع ِللنَّ َخْمِر َو الْ َك َعِن الْ ونَ ﴿َيْسَئُل

آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی برای مردم است؛ اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.

مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آن ها هم که این کسب وکار را داشتند، از منفعتی که برایشان داشت صرف نظر کردند تا

مرتکب گناه نشوند.

اما با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر شراب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب

این دو عمل شدند. بااین حال عموم مسلمانان، هیچ گاه زشتی این عمل را فراموش نکردند.

ِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا قَ اِبُكْم َو َمْن َيْن قَ َلْبُتْم َعَلى َأْع قَ ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انْ الَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ ٌد ِإ آیۀ شریفۀ ﴿َوَما ُمَحمَّ

اِكِريَن﴾، کسانی را که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم به جاهلیت بازگشتند و به شراب و َشْيًئا َوَسَيْجِزي اُهللا الشَّ

اِس" را قمار پرداختند، سرزنش می کند. کسانی که به این دو عمل پرداختند در حقیقت فرمان الهی "ُقْل ِفيِهما ِإْثٌم َكِبيٌر َو َمناِفُع ِللنَّ

فراموش کردند.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 90

درزمینۀ احکام اقتصاد، باید قبل از ورود به عرصۀ کار و تجارت، با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت

ّجاِر، َالِفقَه، ُثمَّ الَمتَجَر: ای گروه تاجران و بازرگانان، اول یادگیری مسائِل شرعِی تجارت، عَشَر التُّ علی (ع) دراین باره می فرماید: "یا َم

سپس تجارت کردن."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 1 91

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 92

امیر المؤمنین (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 شیفته خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش نکرده است."

سنت امالء و استدراج شامل کسانی می شود که مصادیق این حدیث می باشند.

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ َيْعَلُموَن َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن ﴾ بیانگر این سنت الهی است. ِذيَن َكذَّ الَّ آیات شریفۀ ﴿َو

(با تغ�ر)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 93

ذین جاهدوا...﴾ ارتباط معنایی پیدا می کند. "برترین جهاد سخن حق در برابر حاکم ستمگر است" درنتیجه با آیۀ ﴿والّ

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 94

شناخت ذات و چیستی خدا ممکن نیست؛ زیرا احاطه جزء بر کل محال است.

موضوعاتی که نامحدودند، ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارند؛ زیرا الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 95

بیت "دوست نزدیک  تر از من به من است وین عجب  تر که من از وی دورم"، احساس خدایابی و سرشت خداآشنا و فطرت

کید می  نماید. حضرت علی (ع) نیز در حدیث "ما رأیُت شیئاً االّ و رأیت اهللا قبله و بعده و معه": "هیچ چیزی را خداجوی انسان را تأ

مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل ازآن، بعدازآن و با آن دیدم." به این سرشت خداآشنا (فطرت) اشاره نموده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 4 96

اینکه جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است، یعنی یک اصل و یک مبدأ دارد و بیانگر توحید در خالقیت است.

ًوا َاَحٌد﴾ "و برای او هیچ همتایی نیست"، مؤّید اصل توحید است. به کلیدواژۀ "َاَحٌد" توجه شود. فُ ُکن َلُه ُک آیۀ ﴿َو َلم َی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 97

هریک از گزینه ها تعاریف و مفاهیمی از توحیدها هستند که در متن کتاب درسی آمده اند:

گزینۀ 1: توحید در ربوبّیت

گزینۀ 2: توحید در والیت

گزینۀ 3: توحید در خالقّیت

گزینۀ 4: توحید در ربوبّیت

لذا گزینۀ (3) پاسخ سؤال است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گزینه 3 98

﴿ِاّن اهللا رّبی و رّبکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾ بیانگر آن است که نتیجۀ اعتقاد به توحید ربوبیت، توحید در عبادت است یعنی

اگر کسی بپذیرد که خداوند پروردگار جهان است، در عمل نیز او را می پرستد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 99

ن َاصاَبُه َخیٌر اطمَأنَّ ِبِه َو ِان أصاَبتُه ِفتَنٌة اِ فٍ َف اِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلی َحْر دقت شود که سنت ابتالء با کلیدواژۀ فتنه در آیۀ "َو ِمَن النَّ

ةَ ذِلَک ُهَو الُخسراُن الُمبیُن: از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای [تنها به نیا َو اآلِخَر َلَب َعلی َوجِهِه َخِسَر الدُّ انقَ

زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی کند. پس اگر چیزی به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از

خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت، [هر دو]، زیان می بیند. این همان زیان آشکار است." اشاره شده است و رویگردانی از

خدا، واکنش عابدان از روی تردید در برابر فتنه ها و ابتالئات است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 100

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:

فکِر فی اِهللا و فی ُقدَرِتِه": برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست. ةِ إدماُن التَّ "أفَضُل الِعباَد

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 101

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.

َلْبُتْم َعَلى قَ ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انْ الَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ ٌد ِإ مفهوم "بازگشت به دوران جاهلیت" از آیۀ شریفۀ ﴿َو َما ُمَحمَّ

اِكِريَن﴾ به دست می آید. ِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اَهللا َشْيًئا َوَسَيْجِزي اُهللا الشَّ قَ اِبُكْم َوَمْن َيْن قَ َأْع

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 1 102

اینکه خداوند به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصرف نماید به این معنا است که آن شخص می تواند در محدودۀ اجازۀ خداوند در

اشیایی تصرف کند. چنین اذنی به معنای واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست بلکه بدین معناست که آن شخص در مسیر و

مجرای (طول) والیت الهی قرارگرفته و از خودش استقاللی ندارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 2 103

انسان موحد کسی است که فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نماید. او می کوشد کشش ها و تمایالت درونی و تصمیم ها و

فعالیت های خود را به گونه ای سامان دهد که در یک هماهنگی مناسب، سمت وسوی خدایی بگیرند و بر محور بندگی او باشند. او

به میزانی که در این جهت پیش می رود، امیال و غرایز خود مانند میل جنسی، میل به قدرت و ثروت را تنظیم و کنترل می نماید و

گرایش های برتر، مانند حقیقت طلبی، عدالت خواهی، نوع دوستی و احسان و جوانمردی در رفتار او ظهور بیشتری می یابد.

چنین انسانی دارای شخصیتی یکپارچه و یگانه در جهت عبودیت و پرستش خدا می شود.

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 3 104

خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می  گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی

می  گذارند و وجودشان به او وابسته است. به همین جهت هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه  ای از آیات الهی محسوب

ی  بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. می  شود. درواقع هر موجودی در حّد خودش تجلّ

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 105

قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید؛ اما پس از

تفکر دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید:

"اُهللا نوُر الّسماواِت َو اَالرض"

خداوند نور آسمان ها و زمین است

       جهان هستى، فيض خداوند و پرتوى از نور اوست، قوام و بقاى آن از اوست.

       نور خدا هم گسترده است و هم ثابت

ما با نور خورشید، نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی

می شوند، یعنی منشأ مادی دارند.

پس نور بودن خداوند به چه معنا است؟

نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود.

       وجود ذاتی خداوند و وجودبخشی او به سایر موجودات

نورهای معمولی هم این خاصیت را دارند که خودشان آشکارند و سبب آشکار شدن اشیای دیگر هم می شوند.

خداوند نور هستی است. (اُهللا نوُر الّسماواِت َو اَالرض)

یعنی تمام موجودات، "وجود" خود را از او می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارند و وجودشان به

وجود او وابسته است. (علت)

به همین جهت، هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. (معلول)

درواقع، هر موجودی در حد خودش تجلی بخش (صفات و نه ذات) خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی

است. (گزینۀ درست)

از همین رو آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند (و نه همۀ انسان ها)، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم

و قدرت (صفات) او را می بینند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 106

" 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
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گزینه 4 107

  زندگی دینی تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. 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. در غیر این صورت، آینده ای غیرقابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند، در سورۀ توبه با هشدار دادن به این مطلب می فرماید:

ْوَم قَ ي الْ َم َو اُهللا ال َيْهِد اِر َجَهنَّ ي نَ َهاَر ِبِه ِف انْ فٍ َهاٍر َف ا ُجُر فَ ُه َعَلى َش انَ َس ُبْنَي َوى ِمَن اِهللا َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسَّ قْ ى تَ ُه َعَل انَ َس ُبْنَي ﴿ًاَفَمْن َأسَّ

اِلِميَن﴾ "آیا آن کس که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوای الهی و خشنودی خدا نهاده، بهتر است؛ یا کسی که بنای خود را بر لبه الظَّ

پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرومی افتد؟ و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند." 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: به سرنوشت مؤمنینی که به خداوند تمسک می جویند اشاره دارد. 

گزینۀ 2: ایمان به خدا و روز واپسین را بیان می کند. 

گزینۀ 3: به توکل به خداوند زنده ای که هرگز نمی میرد اشاره دارد.  

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 108

َك َمْحُظوًرا﴾ بیانگر "سنت امداد الهی" است که این سنت یک سنت َطاء َربِّ ا َكاَن َع َك َو َم َطاء َربِّ ِمدُّ َهـُؤالء َو َهـُؤالء ِمْن َع آیۀ ﴿ُكال� نُّ

عام می باشد. در برابر دعوت انبیاء، مردم 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. سنت الهی این است که هر کس با اراده و اختیار خود، راه حق یا

باطل را برگزیند، شرایطی برای او فراهم شود؛ که در مسیری که در پیش گرفته، به پیش رود و سرشت خود را آشکار کند.

یعنی خداوند برای هر دو گروه امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هایشان را فراهم می کند. در حقیقت، کسی که راه

حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد و مراتب کمال را می پیماید و افرادی که فقط خواهان دنیا هستند و برای آن

می دوند، آن را به دست می آورند. البته اینان عواقب زیان بار این تصمیم را در آخرت مشاهده خواهند کرد.

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 4 109

جدی ترین آسیب مصرف گرایی تغ�ر الگوی زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهای متنوع و گوناگونی است که همه روزه

وارد بازار می گردد و افکار را به خود مشغول می کند و درنتیجه انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل بعد معنوی و

متعالی خویش غافل می سازد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 110

شخصیت ناپایدار و درونی ناآرام، نتیجۀ شرک عملی در بعد فردی است. آنگاه که انسان، دل به هوای نفس سپارد و تسلیم تمایالت

ُکوُن َعَلیِه َوکیًال﴾ خواهد بود. َت تَ نْ ُه َاَفَأ َخَذ ِاَلَهُه َهوا نفسانی خود باشد، چنین شخصیتی پیدا می  کند و مصداق آیۀ ﴿أ َرَأْیَت َمِن اتَّ

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 2 111

مبدأ هستی بودن خداوند و دارای یک اصل بودن جهان، بیانگر خالق بودن وی و عبارات صورت سؤال بیانگر توحید در خالقّیت

می باشد.

تا اینجا نیز پاسخ تست به دست آمده است اما در ادامه آیاتی که تأ�دی بر خالقّیت خداوند باشد، در گزینۀ (2) به چشم

می خورد.

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 2 112

آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

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

و به تعبیر باباطاهر:

"به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                 به دریا بنگرم دریا تو بینم

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت              نشان از قامت رعنا تو بینم"

امام علی علیه السالم می فرماید:

"ما َرَایُت َشيًئا ِإّال َو َرَایُت اَهللا َقبَله، َو َبعَده، َو َمَعه"

اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واال است که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی

قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. 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.

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 113

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 2 114

﴾: "آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود يالً ُكوُن َعَلْيِه َوِك ُه َأَفَأنَت تَ َهُه َهَوا َلٰ َخَذ ِإ  باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿َأَرَأْيَت َمِن اتَّ

گرفت آیا تو می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزی]؟"، درمی یابیم که هدایتگری پیامبر برای کسی که دل به هوای نفس

(بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار داده و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح می دهد یا در پی کسب رضایت

قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های بیرون) برآید بی تأثیر خواهد بود و پیامبر نمی تواند ضامن او باشد  

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 3 115

شخصی که به نیاز دائمی و لحظه به لحظه و عنایات پیوستۀ خداوند در بیت "ما همه شیران ولی شیر علم                  حمله مان از

گاه باشد، یعنی معرفت خود به رابطه اش با خدا را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. باد باشد دم به دم" آ

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

فسی َطرَفَة َعیٍن َاَبدًا: خدایا مرا لي نَ ِکلنی ِا ُهمَّ ال تَ هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند: " اللّ

چشم به هم زدنی به خودم وامگذار."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 116

اختیار انسان یک تقدیر الهی است. وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادۀ الهی و خواست خداست؛ به عبارت دیگر خداوند

اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد. در فعل اختیاری تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ایم

آن فعل انجام نمی گیرد. درعین حال وجود ما، اراده ما و عملی که از ما سر می زند همگی وابسته به اراده خداوند است؛ یعنی ارادۀ

انسان در طول ارادۀ خداست و با آن منافاتی ندارد. در گزینۀ 2، 3 و 4 کلمات نادرستی و عرضی و قضا اشتباه است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 117

هر دو عبارت صورت سؤال، به یگانه بودن، یکتا بودن و بی شریک بودن خداوند اشاره دارد که این امر اصل توحید را بیان می کند و

در هیچ یک از عبارات به خالقّیت، والیت و یا ربوبّیت خداوند اشاره نکرده است لذا گزینۀ (3) صحیح است.

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 118

امروزه کشورهای سلطه گر می کوشند تا ازطریق برقراری روابط تجاری، کنترل اقتصادی سایر کشورها را به دست بگیرند و آن ها را

به خود وابسته نمایند و استقالل آنان را از بین ببرند؛ بنابراین، بر دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونه ای تنظیم

کند که آن کشورها نتوانند در مواقع خطر کشور ما را تحت فشار قرار دهند.

اگر خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیراسالمی سبب تقویت قدرت مالی آن ها شود، واجب است که مسلمانان از خرید

کاالهای آنان اجتناب کنند.

یکی دیگر از عواملی که تشکیل حکومت اسالمی را ضروری می کند، استقالل جامعه اسالمی است. قرآن کریم از مؤمنان می خواهد

که سلطه بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آن ها نروند؛ این حکم قرآنی را "قاعدۀ نفی سبیل" می گویند. آیۀ شریفۀ ﴿َو َلْن َیْجَعَل اُهللا

ِمِنیَن َسِبیًل﴾ بیانگر این قاعده و حکم اسالمی است. ؤْ کاِفِریَن َعَلی الُم لْ ِل

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 119

بیت "برو این دام بر مرغی دگر نه        که عنقا را بلند است آشیانه" به نفوذناپذیری در برابر وسوسه  های شیطان اشاره دارد. آیۀ

شریفۀ ﴿قال رّب الّسجن احّب إلّی مّما یدعوننی الیه﴾ مؤید همین مفهوم است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 1 120

مطابق این آیه تقدیر الهی بر این است که انسان اختیار داشته باشد. عالوه بر آن درواقع مشیت الهی زمینه ساز شکوفایی اختیار

انسان است.

علت رد سایر گزینه ها:

گزینه 2: مسئولیت پذیری، ارتباطی با آیه ندارد.

گزینۀ 3: بصیرت الهی مانع گمراهی و ضاللت نمی شود بلکه دالیل روشن موجب آن می شود.

گزینۀ 4: رضایت و ندامت که نشانگر قدرت انسان است با این آیه ارتباط ندارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 121

حضرت علی (علیه الّسالم) با تغ�ر دادن جای خود از زیر دیواری به دیوار دیگر، فرار از قضای الهی را با توجه به تقدیر الهی، ممکن

ا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا... : ما او را به راه هدایت کردیم، یا نشان داد که این عمل اختیاری است و اختیار انسان از آیۀ "انّ

سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس." حاکی از این موضوع (اختیار انسان) است.

کنکور سراسری زبان داخل 1393

گزینه 2 122

زندگی دینی، روشی مطمئن است که بر پایۀ تقوا و خشنودی خدا بنا شده است. تکیه بر دستورات و احکام خداوند و اعتماد به

قوی ِمَن اِهللا َو ی تَ ُه َعَل یانَ َس ُبْن دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می  برد و این  گونه سبک زندگی در آیۀ ﴿َأَفَمْن أسَّ

وَم الّظالمیَن﴾ به این سبک زندگی اشاره شده قَ ی الْ َم َو اُهللا ال َیْهِد فٍ هاٍر َفانهاَر ِبِه فی ناِر َجَهنَّ ُه َعَلی ُجُر یانَ َس ُبْن ِرضواٍن َخیٌر أْم َمن أسَّ

است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 123

انسان مؤمن، عالوه بر اينکه می کوشد نيت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد، تالش می کند عمل را همان گونه

که خداوند دستور داده است انجام دهد؛ یعنی عمل را از جهت کمّیت، کیفیت، زمان و مکان و شیوه همان طوری انجام دهد که

خداوند می خواهد.

پس در هر عملی بايد دو "ُحسن" موجود باشد: ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی. حسن فاعلی بدين معنا است که انجام دهندۀ کار،

دارای معرفت درست و نيت الهی باشد. حسن فعلی نيز بدين معنا است که انجام دهنده کار را به درستی و به همان صورت که خدا

فرمان داده است انجام دهد.
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گزینه 4 124

اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در

پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های بیرون) برآید، چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛

زیرا از یک سو هوای نفس وی هر روز خواسته جدیدی جلوی روی او قرار می دهد و از سوی دیگر، قدرت های مادی که هر روز رنگ

عوض می کنند او را به بردگی جدیدی می کشانند.

آیۀ زیر بیانگر این شرک است:

فٍ            از مردم کسی هست که خدا را بر یکجانب و کناره ای اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعلى  َحْر "َو ِمَن النَّ

[تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند،

َفِإْن َأصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه                             پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد

َلَب َعلى  َوْجِهِه               و اگر بالیی به او رسد، از خدا روی گردان می شود. قَ َو ِإْن َأصاَبْتُه ِفْتَنٌة انْ

ةَ                                                او در دنیا و آخرت، [هر دو]، زیان می بیند." ِخَر يا َو اآلْ نْ َخِسَر الدُّ

" حرمت دوستی مهربانانه با دشمنان خدا و ةِ َمَودَّ الْ وَن ِإَلْيِهْم ِب قُ لْ ُكْم َأْوِلياَء تُ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ تَّ الزم به ذکر است آیۀ شریفۀ "ال تَ

مؤمنین را بیان می کند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 125

انسان موحد همواره انسانی امیدوار است، در مقابل سختی  ها و مشکالت صبور و استوار است و آن  ها را زمینۀ موفقیت  های

آینده  اش قرار می  دهد. انسان موحد چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان  های اوست شخصّیتی

ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 126

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.
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