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کنکور سراسری ریاضی 99 

کدام1عبارت،1بر1ضرورت1معاد1استدالل1نموده1و1این1ضرورت،1ریشه1در1کدام1یک1از1صفات1الهی1دارد؟.11
	حکمت	الهی		 ماواِت َو االَرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَنـ	 )1	َو ما َخلَقنا السَّ

	عدل	الهی ماواِت َو االَرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَنـ	 )2	َو ما َخلَقنا السَّ
	حکمت	الهی	 )3	   اهللُ الَ اِلَه ااِّل ُهَو لََیجَمَعنَُّکم اِلي یَوِم الِقیاَمِة ال َریَب فیِهـ	
	عدل	الهی )4	   اهللُ الَ اِلَه ااِّل ُهَو لََیجَمَعنَُّکم اِلي یَوِم الِقیاَمِة ال َریَب فیِهـ	

مطابق1آیات1قرآن1کریم1زنده1شدن1زمین1مرده1در1رستاخیز1طبیعت1به1چه1وسیله1ای1انجام1می1شود1و1وسیلة1رستاخیز1آدمیان1کدام1است؟.21
1(	ابرهایی	که	توسط	باد	به	حرکت	درآمده	اند	ـ	شنیده	شدن	صدایی	مهیب	که	همه	را	غافلگیر	می	کند.

2(	بذر	و	دانه	ای	که	در	زمین	حاصل	خیز	می	روید	ـ	شنیده	شدن	صدایی	مهیب	که	همه	را	غافلگیر	می	کند.
3(	بذر	و	دانه	ای	که	در	زمین	حاصل	خیز	می	روید	ـ	بانگ	سهمناکی	که	پس	از	آن	گناهکاران	به	دنبال	راه	فرار	می	گردند.

4(	ابرهایی	که	توسط	باد	به	حرکت	درآمده	اند	ـ	بانگ	سهمناکی	که	پس	از	آن	گناهکاران	به	دنبال	راه	فرار	می	گردند.

َر1تأییدکنندة1کدام1مورد1است؟.31 َم1َو1اَخَّ این1مطلب1که1یَُنبَُّؤا1االِنساُن1یَوَمِئٍذ1بِما1َقدَّ

ٌَّة )2	َو ال یَرَهُق ُوجوَهُهم َقَتٌر َو ال ِذل 	 		َو َمن اَصَدُق ِمَن اهللِ َحدیًثا	)1
َو اِنَّ َعلَیُکم لَحافِظیَن ِکراماً کاتِبیَن یَعلَموَن َما تَفَعلوَن	)4 	َو َما لَُهم بِذلَِک ِمن ِعلٍم اِن ُهم ااِّل یَُظّنوَن	)3

با1توجه1به1آیات1قرآن1کریم،1بدکاران1به1ترتیب1در1زمان1مرگ1و1در1روز1قیامت1کدام1دلیل1را1برای1آرزوی1بازگشت1به1دنیا1بیان1می1کنند؟.41
1(	از	حسرت	خورندگان	در	دادگاه	الهی	نباشیم	ـ	دوستان	خود	را	ترک	می	کردیم.
2(	از	حسرت	خورندگان	در	دادگاه	الهی	نباشیم	ـ	آیات	الهی	را	تکذیب	نمی	کردیم.

3(	اعمال	صالح	که	در	گذشته	ترک	شده	را	جبران	نماییم	ـ	آیات	الهی	را	تکذیب	نمی	کردیم.
4(	اعمال	صالح	که	در	گذشته	ترک	شده	را	جبران	نماییم	ـ	دوستان	خود	را	ترک	می	کردیم.

محاسبه1و1ارزیابی1اعمال1چگونه1موجب1سعادت1و1اصالح1نفس1خواهد1شد؟.51
2(	»ثََمرة الُمحاَسَبِة َصالٌح النَّفس« 	 1(	»َمن حاَسَب نَفسه سعد«	

4(	»حاِسبوا اَنُفِسُکم َقبل اَن تُحاَسبوا« 3(	»َوَقف	َعلی	عُیوبه	و	اَحاط	بُِذنوبه«		

1مبنی1بر1لبریز1نمودن1عالم1از1محبت1و1عشــق1نسبت1به1ذات1حق1و1نفرت1و1بغض1عملی1نسبت1به1دشمنان1خدا،61.1 عمل1به1فرمان1امام1خمینی1
مبتنی1بر1دستور1کدام1آیة1شریفه1است؟

	فِي اآلِخَرةِ ِمَن الخاِسِریَن	َو َمن یَبَتِغ َغیَر االِسالِم دیناً َفلَن یُقَبَل ِمنُه َو ُهَو	)1
ِة َِّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدّوي َو َعُدوَُّکم اَولَیاَء تُلقوَن اِلَیِهم بِالَمَودَّ )2	یَا اَ یَُّها ال

ُقل اِن ُکنُتم تُِحّبوَن اهلَل َفاتَِّبُعوني یُحِببُکُم اهلُل َو یَغِفر لَُکم ُذنُوبَُکم َو اهلُل َغُفوٌر َرِحیٌم	)3
َُّهم آَمُنوا بِما اُنِزَل اِلَیَک َو ما اُنِزَل ِمن َقبلَِک یُِریُدوَن اَن یََتحاَکموا اِلَي الّطاغوِت )4	اَلَم تََر اِلَي الَّذیَن یَزُعُموَن اَن

1مانند1زنان1راهبه1و1قدیس1به1قانون1متعالی1حجاب1بیانگر1کدام1مورد1است؟.71 اعتقاد1و1باور1معتقدان1به1مقام1حضرت1مسیح1
1(	از	نظر	پیروان	همة	ادیان،	داشتن	پوشش	مناسب	به	دین	داری	نزدیک	تر	است.	

2(	مطابق	آیین	یهود،	زنان	هنگام	حضور	در	اجتماعات	موی	سر	خود	را	می	پوشانند.
3(	قانون	حجاب	سبب	می	شود	تا	زن	حضوری	مطمئن	و	با	امنیت	در	محیط	جامعه	داشته	باشد.

4(	در	آیین	مسیحیت	پوشش	اهمیت	زیادی	داشته	و	مسیحیان	پوشش	حضرت	مریم	را	انتخاب	کرده	اند.
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عامل1تداوم1زندگی1انسان1چیست1و1کدام1آیة1شریفه1به1آن1اشاره1دارد؟.81

لُِنحِیَي بِِه بَلَدًة َمیًتا	ـ	دین	2( 	 	لُِنحِیَي بِِه بَلَدًة َمیًتا	ـ	آب	1(
ِمنُه	یُقَبَل	َفلَن	ِدیًنا	االِساَلِم	َغیَر	یَبَتِغ	َمن	َو	ـ	دین	4( 	ِمنُه	یُقَبَل	َفلَن	ِدیًنا	االِساَلِم	َغیَر	یَبَتِغ	َمن	َو	ـ	آب	3(

کدام1مفهوم،1از1بیِت1زیر1مستفاد1می1گردد1و1قاعدة1»ال1ضرر1و1ال1ضرار1فی1االسالم«1نشان1دهندة1کدام1مورد1است؟.91
وی«»شــده1او1پیــش1و1دل1هــا1جملــه1در1پــی دامــن1 جان1هــا1 دســت1 گرفتــه1
1(	ختم	نبوت	ـ	پویایی	و	روزآمد	بودن	دین	اسالم		

2(	ختم	نبوت	ـ	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	قرآن	کریم
3(	سخت	کوشی	در	هدایت	مردم	ـ	پویایی	و	روزآمد	بودن	دین	اسالم	

4(	سخت	کوشی	در	هدایت	مردم	ـ	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	قرآن	کریم
1»خداوند1آنچه1را1که1امت1تا1روز1قیامت1به1آن1احتیاج1دارد،1در1کتابش1آورده1اســت«؛1منظور1از1»آنچه1مورد1نیاز101.1 با1دقت1در1فرمایش1امام1باقر1

است«1چیست1و1این1سخن1به1کدام1جنبة1اعجازی1قرآن1کریم1اشاره1دارد؟
1(	تمام	نیازهای	علمی	و	فرهنگی	بشر	ـ	هماهنگی	آیات	و	انسجام	درونی	
2(	تمام	نیازهای	علمی	و	فرهنگی	بشر	ـ	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	قرآن

3(	نیازهایی	که	پیامبران	به	خاطر	آن	ها	فرستاده	شده	اند	ـ	هماهنگی	آیات	و	انسجام	درونی
4(	نیازهایی	که	پیامبران	به	خاطر	آن	ها	فرستاده	شده	اند	ـ	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	قرآن

َّذیَن1آَمُنوا1َو1َعِمُلوا1الّصالِحاِت1َو1تَواَصوا111.1 1االِنَساَن1لَِفی1ُخسٍر1ااِّل1ال به1کدام1مورد،1می1توان1برای1مشــخص1نمودن1مصداق1کامل1و1بارز1آیة1شریفة1اِنَّ
بِر1استناد1جست؟ 1َو1تََواَصوا1بِالصَّ بِالَحقِّ

 )1اُولِئَک ُهم َخیُر الَبِریَِّة	ـ	»اَنا َمدینة الِعلم و عليٌّ بابُها«
)2	اُولِئَک ُهم َخیُر الَبِریَِّة	ـ	»َعليٌّ َمَع الحّق و الحقُّ مع َعلّي«

)3	لَِمن کاَن یَرُجوا اهلَل َو الَیوَم اآلِخَر َو َذَکَر اهلَل َکِثیراً	ـ	»اَنا َمدینة الِعلم و عليٌّ بابُها«
» )4	لَِمن کاَن یَرُجوا اهلَل َو الَیوَم اآلِخَر َو َذَکَر اهلَل َکِثیراً	ـ	»عليٌّ َمَع الحقِّ و الحقُّ مع َعليٍّ

1دربارة1چه1کسانی1و1به1کدام1علت1فرمود:1»آنان1در1راه1باطلی1که1زمامدارشان1می1رود1شتابان1فرمان1او1را1می1برند«؟.121 امیرالمؤمنین1علی1
2(	کوفیان	ـ	پیش	بینی	سرنوشت	و	آیندة	نابسامان	جامعة	اسالمی 1(	شامیان	ـ	پیش	بینی	سرنوشت	و	آیندة	نابسامان	جامعة	اسالمی		

	هشدار	نسبت	به	ضعف	مسلمانان	در	مبارزه	با	حکومت	بنی	امیه 4(	کوفیانـ	 	هشدار	نسبت	به	ضعف	مسلمانان	در	مبارزه	با	حکومت	بنی	امیه	 3(	شامیانـ	
1تحقق1می1یابند،1اشاره1دارد؟.131 عبارت1های1زیر1به1ترتیب،1به1کدام1اهداف1انبیاء1که1در1حکومت1امام1عصر1

ـ1در1جامعة1مهدوی1نیازمندی1پیدا1نخواهد1شد1تا1به1او1زکات1داده1شود
ـ1تقدیم1فرزندان1صالح1به1جامعه

ـ1خیرخواهی1انسان1ها1نسبت1به1دیگران
2(	آبادانی	ـ	شکوفایی	عقل	و	علم	ـ	عدالت	گستری 1(	آبادانی	ـ	شکوفایی	عقل	و	علم	ـ	امنیت	کامل		

ـ	فراهم	شدن	زمینة	رشد	و	کمال ـ	فراهم	شدن	زمینة	رشد	و	کمال	 4(	عدالت	گستری	 	فراهم	شدن	زمینة	رشد	و	کمال	 	آبادانیـ	 3(	عدالت	گستریـ	
1اهلَل1َربّی1َو1َربُُّکم1َفاعُبُدوُه1هَذا1ِصَراٌط1ُمسَتِقیٌم1کدام1است؟.141 پیام1آیة1شریفة1ِانَّ

2(	ارتباط	دوسویه	بین	توحید	فردی	و	اجتماعی	وجود	دارد. 1(	ربوبّیت	الهی،	خاستگاه	پرستش	خداوند	است.		
4(	به	افزایش	معرفت	و	شناخت	نسبت	به	ربوبّیت	خداوند	توجه	دارد. 3(	بازتاب	توحید	عملی،	در	زندگی	فردی	را	بیان	نموده	است.	

شرط1قبولی1تمامی1اعمال1انسان1چیست1و1کدام1آیة1شریفه،1حاکی1از1آن1است؟.151
...ُفَرادی	َو	َمثنی	ِلِ	تُقوُموا	اَن	بَِواِحَدةٍ	اَِعُظُکم	ََّما 1(	ایمان	ـ	ُقل	اِن

...ُفَرادی	َو	َمثنی	ِلِ	تُقوُموا	اَن	بَِواِحَدةٍ	اَِعُظُکم	ََّما 2(	اخالص	ـ	ُقل	اِن
...ِِّهم 3(	ایمان	ـ	َمن	آَمَن	بِاِل	َو	الَیوِم	اآلِخِر	َو	َعِمَل	صالًِحا	َفلَُهم	اَجُرُهم	ِعنَد	َرب

...ِِّهم 4(	اخالص	ـ	َمن	آَمَن	بِاِل	َو	الَیوِم	اآلِخِر	َو	َعِمَل	َصالًِحا	َفلَُهم	اَجُرُهم	ِعنَد	َرب
1اهلَل1لَیَس1بَِظاّلٍم1لِلَعبیِد1کدام1مفهوم،1دریافت1می1شود؟.161 َمت1اَیِدیُکم1َو1اَنَّ از1آیة1شریفة1ذلَِک1بِما1َقدَّ

1(	عقوبت	ها	و	مجازات	بر	اساس	اعمال	اختیاری	خودمان	می	باشد.	
2(	خداوند	بشر	را	هدایت	نموده	تا	ناسپاسی	نکنیم	و	سپاسگزار	باشیم.

3(	با	زندگی	در	یک	جهان	قانونمند،	امکان	انتخاب	و	فعالیت	وجود	دارد.
4(	مجازات	اخروی	به	خاطر	اعمال	پیشین	انسان	است	و	او	در	آن	نقشی	نخواهد	داشت.
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حدیث1شریف1»یا1معشر1التجار1الفقه1ثم1المتجر«1ما1را1به1دقت1در1رعایت1کدام1مورد،1رهنمون1می1کند؟.171
1(	بکوشیم	همه	از	کاالی	ایرانی	استفاده	کنیم	تا	از	مصرف	کاالهای	خارجی	جلوگیری	شود.	

2(	از	سلطة	کشورهای	استکباری	که	می	خواهند	کنترل	اقتصاد	ما	را	به	دست	بگیرند،	جلوگیری	کنیم.
3(	بکوشیم	جامعه	و	به	خصوص	بانک	های	کشور	به	ربا	آلوده	نشود	و	ثروت	افراد	جامعه	در	خدمت	تولید	قرار	گیرد.

4(	تالش	کنیم	تا	از	آثار	منفی	اقتصادی	که	باعث	رواج	تجمل	گرایی	و	مصرف	گرایی	در	میان	مردم	می	شود،	اجتناب	شود.
عالوه1بر1پشیمانی1از1گناه1چه1کارهای1دیگری1الزم1است1تا1توبة1انسان1کامل1شود؟.181

1(	تصمیم	بر	تکرار	نکردن	گناه	و	توبة	اجتماعی	و	جبران	حقوق	الهی	
2(	تصمیم	بر	تکرار	نکردن	گناه	و	انقالب	درونی	و	جبران	حقوق	مردم
3(	تالش	در	جهت	دور	شدن	از	گناه	و	انقالب	درونی	و	توبة	اجتماعی

4(	تالش	در	جهت	دور	شدن	از	گناه	و	جبران	حقوق	الهی	و	حقوق	مردم
بیداری1و1هوشیاری1مردمان1چه1زمانی1فرا1می1رسد1و1در1آن1وقت1چه1چیزی1را1به1قطعیت1خواهند1فهمید؟.191

یَحَزنُوَن	ُهم	اَل	َو	َعلَیِهم	َخوٌف	َفال	ـ	نیام«	»الّناس	2( 	اِنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن	ـ	نیام«	»الّناس	1(
یَحَزنُوَن	ُهم	اَل	َو	َعلَیِهم	َخوٌف	َفال	ـ	الَموُت«	اََحَدُهُم	َجاَء	» اَِذا	4( 	اِنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیَواُن	ـ	الَموُت«	اََحَدُهُم	َجاَء	»اَِذا	3(

1را1الگوی1همگان1معرفی1نموده1است،1کدام1مورد201.1 با1توجه1به1اینکه1قرآن1کریم1در1آیة1لََقد َکاَن لَُکم ِفي َرُسوِل اهلِل اُسَوٌة َحَسَنٌة1پیامبر1اکرم1
به1سخنی1از1اهل1بیت1ایشان1در1مورد1مهم1ترین1زمان1برای1آراستگی1اشاره1می1کند؟

1(	خداوند	آراستگی	و	زیبایی	را	دوست	دارد	و	از	نپرداختن	به	خود	و	خود	را	ژولیده	نشان	دادن	بدش	می	آید.	
2(	دو	رکعت	نماز	که	با	بوی	خوش	گزارده	شود،	بهتر	از	هفتاد	رکعت	نماز	بدون	بوی	خوش	است.

3(	خدای	تعالی	دوست	دارد	وقتی	بنده	اش	به	سوی	دوستان	خود	می	رود	آماده	و	آراسته	باشد.
4(	ناخن	های	خود	را	مقداری	بلند	بگذارید	چون	برای	شما	زیباتر	است.

اعلم1بودن1در1شرایط1مرجع1تقلید1به1چه1معناست1و1راه1شناخت1آن1چگونه1است؟.211
1(	در	میان	فقها	از	همه	متخصص	تر	باشد	ـ	در	میان	اهل	علم	آن	چنان	مشهور	باشد	که	انسان	مطمئن	شود	و	بداند	که	این	فقیه	واجد	شرایط	است.	

	در	میان	اهل	علم	آن	چنان	مشهور	باشد	که	انسان	مطمئن	شود	و	بداند	که	این	فقیه	واجد	 2(	بتواند	احکام	دین	را	از	نیازهای	روز	به	دست	آوردـ	
شرایط	است.	

	با	رجوع	به	رسالة	عملیه	مجتهد	و	بررسی	آن	برای	انسان	اطمینان	حاصل	شود	که	نسبت	به	مجتهدین	 3(	در	میان	فقها	از	همه	متخصص	تر	باشدـ	
دیگر	باتقواتر	است.

4(	بتواند	احکام	دین	را	از	نیازهای	روز	به	دست	آورد	ـ	با	رجوع	به	رسالة	عملیه	مجتهد	و	بررسی	آن	برای	انسان	اطمینان	حاصل	شود	که	نسبت	به	
مجتهدین	دیگر	باتقواتر	است.

کدام1مورد،1توانمندی1عاطفی1باالی1زنان1و1قدرت1جسمی1بیشتر1مردان1را1توضیح1می1دهند؟.221
1(	این	تفاوت	ها	ناشی	از	ویژگی	های	انسانی	است	تا	یک	خانوادة	متعادل	پدید	آید.	

2(	این	تفاوت	ها	به	جهت	برعهده	گرفتن	وظایف	مختلف	است	تا	یک	خانوادة	متعادل	پدید	آید.
3(	هدف	واحدی	که	خداوند	برای	زن	و	مرد	معین	کرده	است،	سبب	تفاوت	در	ویژگی	های	انسانی	آن	ها	می	شود.

4(	هدف	واحدی	که	خداوند	برای	زن	و	مرد	معین	کرده	است،	ناشی	از	ویژگی	مشترک	و	خصوصیت	جسمی	آن	ها	می	باشد.
ماواِت1و1االَرِض1...1کدام1مفهوم،1دریافت1می1شود؟.231 از1آیة1شریفة1اهلل1ُنُوُر1السَّ

1(	هر	چیزی	در	این	جهان،	نشانگر	نور	خالق	و	پروردگار	جهان	است	و	روشنی	بخش	آسمان	و	زمین	می	باشد.	
2(	شناخت	ذات	خداوند،	معرفتی	عمیق	و	واالست	که	در	نگاه	نخست	مشکل،	اما	هدفی	قابل	دسترسی	است.

3(	هر	موجودی	در	حّد	خودش	تجلی	بخش	خداوند	و	نشانگر	حکمت،	قدرت،	رحمت	و	سایر	صفات	الهی	است.
4(	خداوند	نور	هستی		است	و	تمام	موجودات	تنها	در	مرحلة	پیدایش	وجود	خود	را	از	او	می	گیرند	و	به	سبب	او	نورانی	می	شوند.

بُوا َفاََخذناُهم بِما َکانُوا يَکِسُبوَن1کدام1مفهوم،241.1 ماِء َو االَرِض َو لِکن َکذَّ از1آیة1شریفة1َو لَو اَنَّ اَهَل الُقري آَمُنوا َو اتََّقوا لََفَتحَنا َعَليِهم بََرَکاٍت ِمَن السَّ
دریافت1می1شود؟

1(	شناخت	و	معرفت	به	خداوند	سبب	نزول	برکات	الهی	می	شود	و	دروغ	شمردن	آیات	الهی	باعث	نزول	عذاب	است.	
2(	ایمان	و	تقوای	جمعی	سبب	نزول	برکات	الهی	می	شود	و	عامل	محرومیت	های	مردم،	اعمال	خود	آن	ها	است.

3(	نداشتن	ایمان	و	تقوای	الهی	سبب	می	شود	که	جامعه	از	نعمت	های	مادی	مانند	نزول	باران	بی	بهره	شود.

4(	صرف	توجه	به	امور	معنوی	و	باورهای	دینی	مردم	باعث	شکوفایی	زندگی	مادی	و	معنوی	مردم	می	شود.
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با1توجه1به1آیات1قرآن1کریم،1خداوند1به1چه1کسانی1وعده1می1دهد1که1گناهانشان1را1به1حسنات1تبدیل1می1کند؟.251
1(	بندگی	خدا	بکنند،	گناه	نکنند	و	ذکر	و	یاد	خداوند	را	بگویند.	

2(	ایمان	بیاورند،	استغفار	بگویند	و	بندگی	خدا	را	انجام	دهند.
3(	استغفار	بگویند،	گناه	نکنند	و	عمل	صالح	انجام	دهند.

4(	توبه	کنند،	ایمان	بیاورند	و	عمل	صالح	انجام	دهند.

کنکور سراسری تجربی 99 

فراوان1بودن1استعدادهای1مادی1و1معنوی1در1انسان1برخالف1حیوانات1و1گیاهان1چه1نتیجه1ای1ایجاد1کرده1است؟261.1
1(	نوع	نگاه	و	اندیشة	ویژه	ای	که	موجب	سیراب	شدن	روحیة	بی	نهایت	طلب	او	شود.	
2(	حرکت	حیرت	انگیزی	که	او	را	به	سمت	کشف	اسرار	جهان	هستی	راهنمایی	نماید.

3(	پیگیری	هدف	هایی	که	به	واسطة	آن	ها	بتواند	توانمندی	های	خویش	را	به	اوج	برساند.	
4(	انتخاب	دائمی	هدف	هایی	که	پایان	ناپذیر	باشند	و	او	را	در	سرحد	رشد	و	کمال	متوقف	سازند.	

مطابق1آیات1قرآن1کریم،1فریفته1شدن1با1آرزوهای1طوالنی،1نتیجة1کدام1عمل1است؟271.1
2(	روگردانی	از	هدایت	الهی	پس	از	تبیین	دین	برای	آن	ها	 1(	ایجاد	کینه	و	عداوت	در	میان	مردم	به	وسیلة	شراب	و	قمار		

4(	زینت	دادن	اعمال	زشت	ایشان	در	نزد	مردم	 3(	غرق	شدن	در	غرائز	حیوانی	و	پذیرفتن	دعوت	شیطان	
نَيا نَُموُت َو نَحَيا1در1کدام1عبارت،1بیان1شده1است؟281.1 پاسخ1به1کسانی1که1می1گویند:1َما ِهَي ااِلَّ َحَياتَُنا الدُّ

َُّکم اِلَیَنا الَ تُرَجُعوَن ََّما َخلَقَناُکم َعَبثاً َو اَن )2	اَ َفَحِسبُتم اَن 	اَها َفاَلَهَمَها ُفُجوَرَها َو تَقَواَها )1	َو نَفٍس َو َما َسوَّ
َمن آَمَن بِاهللِ َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل َصالِحاً َفاَل َخوٌف َعلَیِهم	)4 	ِنَیا َو اآلِخَرة نَیا َفِعنَد اهللِ ثَواُب الدُّ )3	َمن َکاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

سرانجام1کار1کسانی1که1به1فرمودة1آیات1قرآن1با1ستمکاری1اموال1یتیمان1را1تصرف1می1کنند،1چیست1و1جنبة1حقیقی1عمل1آن1ها1کدام1است؟291.1
	ًَِّذیَن یاَُکُلوَن اَمَواَل الَیَتاَمي ُظلما )2	َسَیصلَوَن َسِعیراً	ـ	ال  ًََّما یَاَُکُلوَن فِي بُُطونِِهم نَارا )1	َسَیصلَوَن َسِعیراً	ـ	اِن

ًَِّذیَن یَاَُکُلوَن اَمَواَل الَیَتاَمي ُظلما )4	َکالُمفِسدیَن فِي االَرِض	ـ	ال 		ًََّما یَاَُکُلوَن فِي بُُطونِِهم نَارا )3	َکالُمفِسدیَن فِي االَرِض	ـ	اِن
کدام1مورد،1ثمرة1رعایت1دستور1»حاسبوا1قبل1ان1تحاسبوا«1را1بیان1نموده1است؟301.1

2(	الّناس	نیام	فاذا	ماتوا	انتبهوا	 1(	ادمان	الّتفّکر	فی	ال	و	فی	ُقدرته		
نوب	و	اَصلَح	العیوب	 4(	اسَتقال	الذُّ 	الَحوض		 3(	انَّهما	لن	یَُفترقا	َحّتی	یَِردا	َعلیَّ

با1توجه1به1پذیرش1تنوع1و1گوناگونی1شکل1پوشش1در1احکام1اسالمی،1رعایت1کدام1مورد1در1پوشش1الزم1است1و1استفاده1از1کدام1لباس،1برای1مردان1حرام1است؟311.1
2(	رعایت	آداب	و	رسوم	ـ	نازک	باشد	و	از	قوم	خاصی	تبعیت	نماید.	 1(	رعایت	آداب	و	رسوم	ـ	آنان	را	نزد	مردم	انگشت	نما	کند.		

	نازک	باشد	و	از	قوم	خاصی	تبعیت	نماید.	 4(	هماهنگی	با	ارزش	های	جامعهـ	 3(	هماهنگی	با	ارزش	های	جامعه	ـ	آنان	را	نزد	مردم	انگشت	نما	کند.		
هر1یک1از1عبارت1هایی1که1در1پی1می1آید،1درصدد1تشریح1و1توضیح1کدام1موضوع1می1باشند؟321.1

1ـ1برخورداری1انسان1از1تفکر1و1قدرت1اختیار
1ـ1عادالنه1بودن1نظام1هستی

1ـ1سفارش1کردن1به1حق
1(	سرمایة	ویژة	انسان	ـ	سرمایة	ویژة	انسان	ـ	ویژگی		کسانی	که	دچار	خسران	نمی	شوند.	

2(	سرمایة	ویژة	انسان	ـ	ویژگی	های	فطری	مشترک	ـ	ارزانی	داشتن	برنامة	کلی	خداوند	به	انسان	
3(	ویژگی	های	فطری	مشترک	ـ	ویژگی	های	فطری	مشترک	ـ	ارزانی	داشتن	برنامة	کلی	خداوند	به	انسان	

4(	ویژگی	های	فطری	مشترک	ـ	ارزانی		داشتن	برنامة	کلی	خداوند	به	انسان	ـ	ویژگی		کسانی	که	دچار	خسران	نمی	شوند
کدام1پیشنهاد1از1سوی1مبدأ1وحی،1آسان1ترین1راه1برای1غیرالهی1نشان1دادن1اسالم1و1قرآن1کریم1می1باشد1و1کدام1آیة1شریفه،1بر1این1موضوع1تأکید1می1ورزد؟331.1

	...اَم یَُقولُوَن افَتَراُه	ـ	شود	آورده	قرآن	همانند	کتابی	1(
... 2(	کتابی	همانند	قرآن	آورده	شود	ـ	ُقل لَِئِن اجَتَمَعِت االِنُس َو الِجنُّ
...اَم یَُقولُوَن افَتَراُه	ـ	قرآن	های	سوره	از	یکی	مشابه	ای	سوره	آوردن	3(

... 4(	آوردن	سوره	ای	مشابه	یکی	از	سوره	های	قرآن	ـ	ُقل لَِئِن اجَتَمَعِت االِنُس َو الِجنُّ
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1از1سوی1خداوند1متعال1چه1فرمانی1صادر1شد1و1پیامد1این1دستور1چه1بود؟ .341 سه1سال1پس1از1بعثت1پیامبر1اکرم1
	را	به	عنوان	جانشین	خودش	معرفی	نمود. 	خویشان	خود	را	به	دین	اسالم	دعوت	کرد	و	حضرت	علی 	پیامبر	 )1	َو اَنِذر َعِشیَرتََک االَقَربِیَنـ	
	را	به	عنوان	جانشین	خودش	معرفی	نمود.	 	خویشان	خود	را	به	دین	اسالم	دعوت	کرد	و	حضرت	علی 	پیامبر	 ُسوَلـ	 )2	اَطیُعوا اهلَل َو اَطیُعوا الرَّ
	فرمود	خویشان	خود	را	انذار	بده	و	به	آن	ها	ابالغ	کن	که	از	خداوند	و	رسولش	اطاعت	کنند.	 	خداوند	به	پیامبر	 )3	َو اَنِذر َعِشیَرتََک االَقَربِیَنـ	
	فرمود	خویشان	خود	را	انذار	بده	و	به	آن	ها	ابالغ	کن	که	از	خداوند	و	رسولش	اطاعت	کنند.	 	خداوند	به	پیامبر	 ُسوَلـ	 )4	اَطیُعوا اهلَل َو اَطیُعوا الرَّ

کدام1عناوین،1با1عبارت1های1مربوط1به1خود1مناسبت1دارند؟351.1
←1اقدام1مربوط1به1مرجعیت1دینی 1الف(1انتخاب1شیوة1درست1مبارزه

←1مجاهده1در1راستای1والیت1ظاهری 1ب(1معرفی1خویش1به1عنوان1امام1برحق
←1اصول1کلی1امامان1در1مبارزه 1ج(1تالش1برای1برقرای1عدالت

←1سیرة1پیامبر1در1رهبری1جامعه 1د(1سخت1کوشی1و1دلسوزی1در1هدایت1مردم
4(	ب	ـ	د	 3(	ب	ـ	ج		 2(	الف	ـ	د		 1(	الف	ـ	ج		

1چه1پیامدی1داشت؟361.1 1به1عنوان1آخرین1امام1و1قیام1کننده1علیه1ظلم1و1برپاکنندة1عدل1در1جهان1توسط1پیامبر1اکرم معرفی1امام1مهدی1
1(	حاکمان	بنی	عباس	درصدد	بودند	موعود	را	به	محض	تولد	به	قتل	برسانند.	

2(	خداوند	آخرین	حجت	خود	را	از	نظرها	پنهان	و	مردم	را	از	وجودش	محروم	کرد.	
3(	این	غیبت	آن	قدر	ادامه	یابد	تا	مردم	مسلمان	بتوانند	بهره	مندی	کامل	از	وجود	ایشان	پیدا	کنند.	

4(	سخت	گیری	حاکمان	بنی	عباس	نسبت	به	امامان	تا	حدی	شدت	یافته	بود	تا	ظهور	به	تأخیر	بیانجامد.	
ماَواِت َو االَرِض ُقِل اهللُ ُقل اََفاتََّخذتُم ِمن ُدونِِه اَولياَء...1کدام1پیام1دریافت1می1شود؟371.1 از1آیة1شریفة1ُقل َمن َربُّ السَّ

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

2(	پرســش	و	پاســخ	هر	دو	از	خداست،	پس	روشن	است	که	مشــرکان	خالقیت	خدا	را	قبول	دارند	ولی	پرستش	خدا	و	کمک	خواستن	از	او	و	نفی	
شرک	را	نمی	پذیرفتند.	

3(	اعتقاد	به	اینکه	عالوه		بر	خداوند	و	در	عرض	او،	دیگرانی	نیز	هستند	که	حق	تصرف	و	تغییر	در	آن	چیز	را	دارند	و	دیگران	بدون	اجازة	وی	نمی	توانند	
در	آن	تصرف	کنند.	

4(	قرآن	به	مشــرکان	می	گوید:	شــما	که	قبول	دارید	خداوند	تنها	خالق	جهان	و	تنها	مالک	آن	نیز	هست	و	حق	تصرف	در	آن	چیز	را	دارد	پس	در	
کار	آفرینش	شریک	نگیرید.	

برخورداری1انسان1موحد1از1آرامش1روحی1ثمرة1چیست1و1نگاه1او1به1مشکالت1زندگی1چگونه1است؟381.1
1(	اعتقاد	در	یگانگی	خدا	ـ	آن	را	زمینة	موفقیت	های	آینده	اش	می	داند.	
2(	اخالص	در	بندگی	خدا	ـ	آن	را	زمینة	موفقیت	های	آینده	اش	می	داند	

3(	اعتقاد	در	یگانگی	خدا	ـ	آن	ها	را	نشانة	رضایت	الهی	از	عملکرد	خود	می	داند.	
4(	اخالص	در	بندگی	خدا	ـ	آن	ها	را	نشانة	رضایت	الهی	از	عملکرد	خود	می	داند.	

بیِت1زیر1با1کدام1آیة1شریفه،1تناسب1مفهومی1دارد؟391.1
»برو1این1دام1بر1مرغی1دگر1نه111111111111111111که1عنقا1را1بلند1است1آشیانه«

	ُُّکم َفاعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتِقیٌم ِّي َو َرب )2	اِنَّ اهلَل َرب 		اِلَیِه	یَدُعونَِنی	ا 	ِممَّ 	اِلَیَّ جُن	اََحبُّ 	السِّ )1	َقاَل	َربِّ
اَ َراَیَت َمِن اتََّخَذ اِلَهُه َهَواُه اَ َفاَنَت تَُکوُن َعلَیِه َوِکیاًل	)4  َّما اَِعُظُکم بَِواِحَدةٍ اَن تَُقوُموا هلِلِ َمثنى َو ُفَرادى )3	ُقل اِن

اگر1بگوییم1مخلوقات1جهان،1مقدر1به1تقدیر1الهی1هستند،1به1کدام1موضوع1اشاره1کرده1ایم؟401.1
1(	مخلوقات	جهان،	از	آن	جهت	که	با	فرمان	و	حکم	و	خواست	خداوند،	انجام	می	شود.	

2(	نقشة	جهان	با	همة	موجودات	و	ریزه	کاری	ها	و	ویژگی	ها	به	اجرا	و	ارادة	الهی	می	باشد.	
3(	خدای	متعال	با	علم	خود،	اندازه،	حدود،	ویژگی	های	مخلوقات	جهان	را	تعیین	می	کند.	

4(	به	انجام	رساندن	و	پایان	رساندن	و	پایان	دادن	و	حتمیت	بخشیدن	کارها	به	ارادة	خداوند	است.	
1می1فرماید:1»چه1بسا1احسان1پیاپی1خدا،1کسی1را1گرفتار1کند1و1پرده1پوشی1خدا1او1را1مغرور1سازد1و1با1ستایش1مردم1فریفته1و1شیفتة411.1 حضرت1علی1

خود1گردد1و1خدا1هیچ1کس1را1همانند1او1امتحان1و1آزمایش1نکرده1اســت.«1با1توجه1به1فرمایش1حضرت،1کدام1سنت1الهی1شامل1او1می1شود1و1نتیجة1
عملش1چیست؟1

	لَِیزَداُدوا اِثماً َو لَُهم َعَذاٌب ُمِهیٌن	ـ	امالء	2( 		لَِیزَداُدوا اِثماً َو لَُهم َعَذاٌب ُمِهیٌن	ـ	ابتالء	1(

 بُوا َفاََخذنَاُهم بَِما َکانُوا یَکِسُبوَن 4(	امالء	ـ	َو لَِکن َکذَّ  بُوا َفاََخذنَاُهم بَِما َکانوا یَکِسُبوَن 3(	ابتالء	ـ	َو لَِکن َکذَّ
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پاسخ1قرآن1کریم1به1کسانی1که1دچار1حیلة1شیطان1می1شوند1و1می1گویند:1»آب1که1از1سر1گذشت1چه1یک1وجب،1چه1صد1وجب«،1کدام1عبارت1است؟421.1
َِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلََنا )2	َو ال 		َمن َجاَء بِالَحَسَنِة َفلَُه َعشُر اَمَثالَِها	)1

	نُوَب َجِمیًعا )4	ال تَقَنُطوا ِمن َرحَمِة اهلِل اِنَّ اهلَل یَغِفُر الذُّ 	ُقل یَا ِعَباِدَي الَّذیَن اَسَرُفوا َعلَي اَنُفِسِهم)3
مایة1طراوت1و1زیبایی1بهار1جوانی1و1شکوفایی1استعدادهای1انسان،1کدام1است؟431.1

ن	یَعیُش	باالَعمار« 2(	»َمن	یَعیُش	بِاالِحساِن	اَکَثُر	ممَّ 1(	»ادمان	التَّفکر	فی	ال	و	فی	ُقدرته«	
الَحمید	 )4	اَنُتم	الُفقراء	اِلی	ال	َو	ال	ُهَو	الَغنیُّ 3(	»ُکلَّما	َزید	فی	ایمانِه	زیَد	فی	باَلئه«	

1از1کشته1شدگان1جنگ1بدر1با1کدام1عبارت1شریف1قرآنی،1معنا1و1مفهوم1مشابهی1دارد؟441.1 پرسش1پیامبر1اکرم1
تَشَهُد اَرُجُلُهم بَِما َکانُوا یَکِسُبوَن	)2 	 		ًَو َمن اَصَدُق ِمَن اهللِ َحِدیثا	)1

َو ِمن َوَرائِِهم بَرَزٌخ اِلَي یَوِم یُبَعُثوَن	)4 	َر َم َو اَخَّ )3	یَُنبَّؤا االِنَساُن یَوَمِئٍذ بَِما َقدَّ
شرط1رسیدن1به1سعادت1در1کدام1عبارت1بیان1شده1و1ثمرة1آن1قرار1گرفتن1در1پناه1کدام1صفات1الهی1است؟451.1

َغُفوٌر َرِحیٌم	ـ	َفاتَِّبُعونِي یُحِببُکُم اهلُل	)2 	ًًَرُکم تَطِهیرا 	یَُطهِّ )1	َفاتَِّبُعونِي یُحِببُکُم اهلُلـ	
	َغُفوٌر َرِحیٌم	ـ	لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس	)4 	ًَرُکم تَطِهیرا 	یَُطهِّ )3	لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَسـ	

انجام1دستورات1دینی1با1آرامش1و1بدون1احساس1سختی،1از1ثمرات1انجام1کدام1فرمان1الهی1برای1مؤمنین1است؟461.1
ٌَّة )1	لِلَِّذیَن اَحَسُنوا الُحسني َو ِزیَاَدٌة َو ال یَرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر و ال ِذل

الُِحوَن کِر اَنَّ االَرَض یَِرثَُها ِعباِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَعِد الذِّ )2	َو لََقد َکَتبَنا فِي الزَّ
َِّذیَن ِمن َقبلُِکم لََعلَُّکم تَتَُّقوَن َیاُم َکَما ُکِتَب َعلَي ال )3	یَا اَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَیُکُم الصِّ

یِن ُهوا فِي الدِّ )4	 َو َما کاَن الُمؤِمُنوَن لَِینِفروا َکافًَّة َفلَو الَ نََفَر ِمن ُکلِّ فِرَقٍة ِمنُهم َطائِفٌة لَِیَتَفقَّ
بی1بهره1ماندن1بسیاری1از1مردم1و1محققان1از1یک1منبع1مهم1هدایت1و1دخالت1دادن1سلیقة1شخصی1در1احکام1دین،1نتیجة1نامطلوب1کدام1حادثه471.1

در1تاریخ1اسالم1است؟1
1(	تحریف	در	معارف	اسالمی	و	جعل	احادیث	و	اقدامات	مربوط	به	مرجعیت	دینی	

	 2(	تحریف	در	معارف	اسالمی	و	جعل	احادیث	و	مهم	ترین	چالش	عصر	ائمه
	و	اقدامات	مربوط	به	مرجعیت	دینی	 3(	ممنوعیت	نوشتن	احادیث	پیامبر

	 	و	مهم	ترین	چالش	عصر	ائمه 4(	ممنوعیت	نوشتن	احادیث	پیامبر
خرید1کاالی1ایرانی1که1سبب1رونق1کارخانه1های1داخلی1می1شود،1به1کدام1مسئولیت1مردم1نسبت1به1رهبر،1اشاره1دارد؟481.1

2(	استقامت	و	پایداری	در	برابر	مشکالت	 1(	اولویت	دادن	به	اهداف	اجتماعی		
4(	حفظ	استقالل	کشور	و	جلوگیری	از	نفوذ	بیگانگان	 3(	افزایش	آگاهی	های	سیاسی	و	اجتماعی		

کدام1عبارت1توضیح1مناسبی1دربارة1ریشة1تمایالت1عالی1و1دانی1در1وجود1انسان1می1باشد؟491.1
1(	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.	

2(	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.
3(	هنگامی	که	به	تمایل	ثروت	و	شهرت	که	مربوط	به	بُعد	حیوانی	انسان	است	دست	می	یابیم،	از	آن	ها	لذت	نمی	بریم	و	خوشحال	نمی	شویم.	

4(	هنگامی	که	به	تمایل	ثروت	و	شهرت	که	مربوط	به	بُعد	حیوانی	انسان	است	دست	می	یابیم،	از	آن	ها	لذت	می	بریم	و	خوشحال	می	شویم.
پیام1کدام1آیة1شریفه،1حاکی1از1آن1است1که1هر1موجودی1در1حّد1خودش1تجّلی1بخش1خداوند1و1نشانگر1حکمت1و1قدرت1الهی1است؟501.1

	ُکلَّ یَوٍم ُهَو فِي َشأٍن	)2 	 	َو لَم یَُکن لَُه ُکُفواً اََحٌد	)1
ُُّکم َفاعُبدوُه ِّي َو َرب )4	اِنَّ اهلَل َرب 	 		َماواِت َو االَرِض )3	اهلُل نُوُر السَّ

کنکور سراسری هنر 99 

در1کدام1مورد،1کسی1که1غسل1بر1او1واجب1شده،1در1ماه1مبارک1رمضان1با1وجود1ارتکاب1معصیت1باید1روزه1بگیرد؟.511
1(	سهواً	غسل	نکند	تا	زمان	اذان	صبح	برسد	و	بعد	از	آن	غسل	نماید.

2(	عمداً	غسل	نکند	تا	زمان	اذان	صبح	برسد	و	قبل	از	طلوع	آفتاب	تیمم	نماید.
3(	سهواً	غسل	نکند	تا	فقط	وقت	تیمم	باقی	بماند	و	با	تیمم	قبل	از	اذان	صبح	روزه	بگیرد.

4(	عمداً	غسل	نکند	تا	فقط	وقت	تیمم	باقی	بماند	و	با	انجام	تیمم	قبل	از	اذان	صبح	روزه	بگیرد.
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کدام1عبارت،1از1قرآن1کریم1علت1عدم1تحقق اَلرتاَب1الُمبِطلوَن1 را1تبیین1و1مورد1تأکید1قرار1می1دهد؟.521
 بَِیمیِنَک	ُه )1َو	ما	ُکنَت	تَتلو	ِمن	َقبلِه	من	ِکتاٍب	َو	ال	تَُخطُّ
َکِثیًرا	اخِتالًفا	فیِه	لََوَجدوا	الِ	َغیِر	ِعنِد	ِمن	کاَن	لَو	و	)2

 ًَظهیرا	لَِبعٍض	بَعُضُهم	کاَن	لَو	َو	بِِمثلِِه	یَأتوَن	ال	)3
بِسوَرةٍ ِمثلِِه	َفاَتوا	ُقل	افَتراُه	یَقولوَن	اَم	)4

با1توجه1به1آیة1591سورة1نساء1)آیة1اطاعت(1و1حدیث1جابر،1کدام1مورد1را1می1توان1به1عنوان1پیام1این1آیه،1استنباط1نمود؟.531
	جزو	اهل	بیت	است	و	اگرچه	عهده	دار	امامت	نبوده،	اما	علم	و	عصمت	کامل	دارد	و	پیروی	از	ایشان	سرچشمة	هدایت	 1(	حضرت	فاطمه	زهرا	

و	رستگاری	است.
	نیز	در	کنار	قرآن	 	نیز	همواره	باهم	اند	و	وجود	حضرات	معصومین	 2(	همان	طور	که	قرآن	و	پیامبر	از	هم	جدا	نمی	شوند،	قرآن	و	اهل	بیت

همیشگی	است.
	مصداق	آن	 3(	از	آنجا	که	مصداق	اولی	االمر	در	آیة	شریفه	مشخص	نشده،	برای	آگاهی	مردم	و	اشتباه	نکردن	آن	ها	الزم	است	که	رسول	خدا

را	مشخص	نمایند	و	جزئیات	آن	را	بیان	کنند.
4(	در	صورتی	مسلمانان	گمراه	نمی	شوند	که	از	هر	دو	میراث	پیامبر	پیروی	کنند	و	به	آن	دو	تمّسک	جویند	و	برای	هدایت	و	سعادت	اخروی	

	پیروی	کرد. نمی	توان	فقط	از	یکی	از	دو	یادگار	پیامبر
1در1مبارزه1ای1که1با1حاکمان1جور1داشتند1از1اصولی1پیروی1می1کردند.1کدام1عبارت،1بیانگر1توضیح1مناسبی1برای1آن1می1باشد؟.541 امامان1معصوم1

1(	اگر	حاکمی	در	موردی	بر	طبق	دستور	اسالم	عمل	می	کرد.	آن		مورد	را	تأیید	می	کردند.
	به	دور	از	انزوا	شجاعانه	و	با	صراحت	دربارة	همة	مسائل	اظهارنظر	می	کردند. 2(	ائمه	اطهار

،	فراهم	آمدن	کتاب	های	بزرگ	حدیث	در	کنار	قرآن	کریم	است. 3(	ثمرة	حضور	سازنده	امامان1
4(	اگر	حاکمی	در	موردی	بر	طبق	دستور	اسالم	عمل	می	کرد،	آن	مورد	هم	مورد	تأیید	قرار	نمی	گرفت.

کدام1مورد،1عبارت1»کسی1نمی1تواند1در1ارادة1خداوند1نفوذ1نماید1و1او1را1تسلیم1خود1کند.«1را1تبیین1می1کند1و1معنا1می1بخشد؟.551
َشیًئا	الَ	 )4	َفلَن	یَُضرَّ 	ُال	َولِیُُّکُم	َّما )3	اِن 	َجمیًعا	ُة )2	َفلِلِّه	الِعزَّ 	اَعلَُم	الُ	)1

1را1ولی1انسان1ها1معرفی1می1کند1به1چه1معناست1و1کدام1آیة1شریفه،1حاکی1از1آن1است؟.561 اینکه1خداوند1پیامبر1اکرم
	واگذار	کرده	است	ـ	...	ُقل	اَ	َفاَتََّخذتُم	ِمن	دونِِه	اَولِیاَء	ال	یَملِکوَن	 1(	چون	والیت	خداوند	مطلق	است،	بخشی	از	والیت	خود	را	به	پیامبر

	ا اِلَنُفِسِهم	نَفعاً	و	الَ	َضرًّ
	َو	ال	یُشِرُک	فِی	 	واگذار	کرده	است	ـ	...	َما	لَُهم	ِمن	ُدونِِه	ِمن	َولِیٍّ 2(	چون	والیت	خداوند	مطلق	است،	بخشی	از	والیت	خود	را	به	پیامبر

اََحًدا	ُحکِمِه
ا 	...	ُقل	اَ	َفاَتََّخذتُم	ِمن	دونِِه	اولیاَء	ال	یَملِکوَن	اِلَنُفِسِهم	نَفعاً	و	الَ	َضرًّ 	را	واسطه	والیت	خود	و	رسانندة	فرمان	هایش	قرار	داده	استـ	 3(	خداوند	پیامبر

اََحًدا	ُحکِمِه	فِی	یُشِرُک	ال	َو	 	...	ما	لَُهم	ِمن	ُدونِِه	ِمن	َولِیٍّ 	را	واسطه	والیت	خود	و	رسانندة	فرمان	هایشان	قرار	داده	استـ	 4(	خداوند	پیامبر
ماِء1َو1االرِض1ناظر1بر1کدام1سنت1الهی1است1و1با1کدام1روایت،1هم11مفهوم1است؟.571 1اَهَل1الُقری1آَمنوا1َو1اتََّقوا1لََفَتحنا1َعَلیِهم1بََرکاٍت1ِمَن1السَّ آیة1شریفة1َو1لَو1اَنَّ

ن	یموُت	بِاآلجاِل« نوب	اَکثر	ِممَّ 1(	تأثیر	اعمال	انسان	در	زندگی	او	ـ	»َمن	یَموُت	بِالذُّ
ن	یموُت	بِاآلجاِل« نوب	اَکثر	ِممَّ 2(	توفیق	الهی	از	امداد	عام	خداوند	ـ	»َمن	یَموُت	بِالذُّ

ن	یَعیُش	باالَعماِر« 3(	تأثیر	اعمال	انسان	در	زندگی	او	ـ	»َمن	یعیُش	بِاالِحساِن	اَکَثُر	ممَّ
ن	یَعیُش	باالَعماِر« 4(	توفیق	الهی	از	امداد	عام	خداوند	ـ	»َمن	یعیُش	بِاالِحساِن	اَکَثُر	ممَّ

مطابق1آیات1قرآن1کریم1عاقبت1کسی1که1فقط1زندگی1دنیا1را1طلب1کند،1کدام1است1و1زندگی1دنیایی1او1چگونه1خواهد1بود؟.581
1(	برزخ	ـ		در	دنیا	نیکی	می	بیند	ولی	در	آخرت	از	آن	بهره	ای	ندارد.
2(	دوزخ	ـ	در	دنیا	نیکی	می	بیند	ولی	در	آخرت	از	آن	بهره	ای	ندارد.

3(	برزخ	ـ		به	میزانی	که	خداوند	اراده	کند	و	بخواهد	از	آن	بهره	مند	می	شود.
4(	دوزخ	ـ		به	میزانی	که	خداوند	اراده	کند	و	بخواهد	از	آن	بهره	مند	می	شود.

اندیشة1جبران1بدی1ها1و1زشتی1ها،1با1کدام1مورد،1ارتباط1دارد1و1خطاب1الهی1به1این1گونه1افراد1چیست؟.591
ِال	َرحَمِة	ِمن	تَقَنطوا	ال	ـ	َسّواها	ما	َو	نَفٍس	َو	)1

یَحَزنوَن	ُهم	الَ	َو	َعلَیِهم	َخوٌف	الَ	ـ	َسّواها	ما	َو	نَفٍس	َو	)2
	ِال	َرحَمِة	ِمن	تَقَنطوا	ال	ـ	اللَّّواَمِة	بِالنَّفِس	اُقِسُم	الَ	َو	)3

	یَحَزنوَن	ُهم	الَ	َو	َعلَیِهم	َخوٌف	الَ		ـ	اللَّّواَمِة	بِالنَّفِس	اُقِسُم	الَ	َو	)4



620               دین و زندگی جامع  

فرو1رفتن1در1هوس1ها1برای1معتقدین1به1معاد1چه1عاقبتی1دارد1و1زندگی1آنان1چگونه1خواهد1شد؟.601
1(	هدف	قرار	دادن	زندگی	دنیوی	در	عین	اعتقاد	به	حیات	اخروی	ـ		پیروی	از	ظن	و	گمان

2(	هدف	قرار	دادن	زندگی	دنیوی	در	عین	اعتقاد	به	حیات	اخروی	ـ		فرو	رفتن	در	گرداب	آلودگی	ها
3(	انکار	زندگی	پس	از	مرگ	در	عین	اعتقاد	به	متالشی	شدن	جسم	و	روح	انسان	ـ		پیروی	از	ظن	و	گمان

4(	انکار	زندگی	پس	از	مرگ	در	عین	اعتقاد	به	متالشی	شدن	جسم	و	روح	انسان	ـ		فرو	رفتن	در	گرداب	آلودگی	ها
کدام1مورد،1به1ترتیب1به1آرزوی1بدکاران1در1آغاز1حیات1برزخی1و1حال1ایشان1در1دادگاه1الهی1اشاره1نموده1است؟.611

یَکِسبوَن	کانُوا	بِما	اَرُجُلُهم	تَشَهُد	َو	اَیِدیِِهم	تَُکلُِّمنا	ـ	َسعیًرا	َسَیصلَوِن	َو	نَاًرا	بُطونِِهم	فِی	یَاَُکلوَن	َّما )1	اِن
یَکِسبون	کانوا	بِما	اَرُجُلُهم	تَشَهُد	َو	اَیدیِهم	تَُکلُِّمنا	ـ	تََرکت	فیَما	َصالِحاً	اَعَمُل	لََعلّی	ارِجُعوِن	َرب	)2

َکاتِبین	ِکراماً	لََحافِِظین	َعلَیُکم	اِن	َو	ـ	َسعیًرا	َسَیصلَوَن	َو	نَاًرا	بُطونِِهم	فی	یَاَُکلوَن	َّما )3	اِن
َکاتِبین	ِکراماً	لََحافِِظین	َعلَیُکم	اِن	َو	ـ	تََرکت	فیَما	َصالِحاً	اَعَمُل	لََعلّی	ارِجُعوِن	َرب	)4

عبارت1شریفة1اَلَیوم1نَخِتُم1َعلی1اَفواِهِهم1به1زمان1بیان1شده1در1کدام1آیه،1اشاره1نموده1است؟.621
ر َم	و		اَخَّ )1	یَُنبَُّؤا	االِنساُن	یَوَمِئٍذ	بِما	َقدَّ

لَُموِسعوَن	اِنّا	َو	بِاَیٍد	بََنیناها	ماَء )2	َو	السَّ
َکاّل	تََرکُت	فیَما	صالِحاً	اَعَمُل	لََعلّی	ارِجعوِن	َرب	َقال	)3

َمهیاًل	َکثیًبا	الِجباُل	کانَِت	َو	الِجَباُل	َو	االَرُض	تَرُجُف	یَوَم	)4
مخاطب1عبارت1شریفة1»...1خداوند1با1آن1ها1سخن1نمی1گوید1و1به1آنان1در1قیامت1نمی111نگرد1و1آن1ها1را1پاک1نمی1سازد1...«1کدام1گروه1از1افراد1هستند؟.631

1(	اموال	یتیمان	را	به	ناحق	تصاحب	می	کنند	و	ربا	می	خورند.
2(	پیمان	الهی	و	سوگندهای	خود	را	به	بهای	ناچیزی	می	فروشند.

3(	گذشت	ایام	موجب	از	هم	گسیختگی	کارها	و	تصمیم	های	آنان	می	شود.
4(	کسانی	که	زر	و	سیم	می	اندوزند	و	در	حق	دیگران	ظلم	و	ستم	روا	می	دارند.

شرط1اینکه1بنده1ای1محبوب1خداوند1متعال1باشد1چیست1و1کمال1مراعات1آن1در1کدام1آیة1شریفه،1آمده1است؟.641
َرحیٌم	َغفوٌر	الُ	َو	ُذنُوبَُکم	یَغِفَرلُکم	ـ	َفاَتَِّبُعونِی	)1

َرحیٌم	َغُفور	الُ	َو	ُذنُوبَُکم	یَغِفرلَُکم	ـ	َال	یُحِببُکم	)2
ِمنُکم	االَمِر	اُولِی	َو	الرَّسوَل	اَطیُعوا	َو	الَ	اَطیُعوا	ـ	َفاَتَِّبُعونِی	)3

ِمنُکم	االَمِر	اُولِی	َو	الّرسوَل	اَطیُعوا	َو	الَ	اَِطیُعوا	ـ	َال	یُحِببُکم	)4
دلیل1توجه1ویژه1نسبت1به1پوشش1زنان1در1دین1مبین1اسالم1کدام1است1و1کدام1وظیفه1به1صورت1یکسان1برای1مردان1و1زنان1وجود1دارد؟.651

1(	بهره	مندی	از	جمال	ـ	جلوگیری	از	جلب	توجه	نامحرم	
2(	بهره	مندی	از	جمال	ـ	پوشاندن	گریبان	از	دید	نامحرم

3(	نعمت	جالل	و	زیبایی	ـ	پوشاندن	گریبان	از	دید	نامحرم	
4(	نعمت	جالل	و	زیبایی	ـ	جلوگیری	از	جلب	توجه	نامحرم

پاسخ1هریک1از1سؤال1های1مطرح1شده1به1ترتیب،1کدام1است؟.661
ـ1چه1چیز1در1جهان1هستی1مایة11حیات1و1اساس1زندگی1است؟

ـ1سبب1نفوذ1خارق1العادة1قرآن1کریم1در1افکار1و1قلوب1در1طول1تاریخ1چیست؟
ـ1کدام1مورد،1از1علل1فرستادن1پیامبران1متعدد1می1باشد؟

	ـ	زیبایی	لفظی	ـ	استمرار	و	پیوستگی	در	دعوت 	َشیءٍ	َحیٍّ )1	َو	َجَعلَنا	ِمَن	الَماءِ	ُکلَّ
	ـ	انسجام	درونی	ـ	آمادگی	بشر	برای	دریافت	برنامة	کامل 	َشیءٍ	َحیٍّ )2	َو	َجَعلَنا	ِمَن	الَماءِ	ُکلَّ

)3	اسَتجیُبوا	ِلِ	و	لِلرَّسوِل	اَِذا	َدَعاُکم	لَِما	یُحِییُکم	ـ	زیبایی	لفظی	ـ		استمرار	و	پیوستگی	در	دعوت
)4	اسَتِجیُبوا	ِلِ	و	لِلرَّسوِل	اَِذا	َدَعاُکم	لَِما	یُحِییُکم	ـ	انسجام	درونی	ـ	آمادگی	بشر	برای	دریافت	برنامة	کامل

اگر1گفته1شود1»قرآن1کریم1احکام1اجتماعی1متعددی1دارد.«1پیام1کدام1آیة1شریفه،1مفید1این1معنی1است؟.671
الّدیِن	فِی	ُهوا 	فِرَقٍة	ِمنُهم	طآئَِفٌة	لَِیَتَفقَّ )1	َفلَو	الَ	نََفَر	ِمن	ُکلِّ

الِمیَزاَن	َو	الِکَتاَب	َمَعُهُم	اَنَزلَنا	َو	بِالَبیَِّناِت	ُرُسلَنا	اَرَسلَنا	لََقد	)2
َقبلَِک	ِمن	اُنِزَل	َما	َو	اِلَیَک	اُنِزَل	بَِما	آَمُنوا	َُّهُم َِّذیَن	یَزُعُموَن	اَ	ن )3	اَلَم	تََر	اِلَی	ال

بِاَنُفِسِهم	ما	یَُغیِّروا	َحّتی	َقوٍم	َعلی	اَنَعَمَها	نِعَمًة	ُمَغیِّراً	یَُک	لَم	الَ	 )4	ذلَِک	بِاَنَّ
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1در1رهبری1جامعه1می1باشد؟.681 عبارت1های1زیر1به1ترتیب1پیرامون1کدام1سیرة1پیامبراکرم
ـ1در1جنگ1ها1سفارش1می1کرد1که1پیران1و1زنان1را1نکشند.

ـ1به1مردم1می1گفت1بدی1های1یکدیگر1را1پیش1من1بازگو1نکنید.
ـ1او1با1داروهای1خویش1بیماران1سرگشته1را1درمان1می1کرد.

	1(	تالش	برای	برقراری	برابری	ـ	مبارزه	با	فقر	و	محرومیت	ـ	محبت	و	مدارا	با	مردم
2(	تالش	برای	برقراری	برابری	ـ	سخت	کوشی	در	هدایت	ـ	مبارزه	با	فقر	و	محرومیت
3(	سخت	کوشی	در	هدایت	ـ	تالش	برای	برقراری	برابری	ـ	مبارزه	با	فقر	و	محرومیت

4(	سخت	کوشی	در	هدایت	ـ	محبت	و	مدارا	با	مردم	ـ	سخت	کوشی	در	هدایت
1با1خود1چگونه1است؟.691 نجوای1انسان1مشتاق1و1منتظر1امام1زمان

یــازده	بــار	شــمردیم	و	یکی	باز	کم	اســت1(	قطعــة		گمشــده		ای	از	پر	پرواز	کم	اســت

دوســت2(	نظیر	دوســت	ندیدم،	اگرچــه	از	مه	و	مهر رخ	 مقابــل	 در	 آینه	هــا	 نهــادم	

میــان3(	مــا	کــه	باشــیم	ای	تو	مــا	را	جــاِن	جان در	 تــو	 بــا	 باشــیم	 مــا	 کــه	 تــا	

ماندیــم4(	او	منتظــر	اســت	تــا	کــه	مــا	برگردیم کبــری	 غیبــت	 در	 کــه	 ماییــم	

بیِت1زیر1با1کدام1مورد،1تناسب1مفهومی1دارد؟.701

دورم«	»دوســت	نزدیک	تــر	از	مــن	بــه	مــن	اســت وی	 از	 مــن	 کــه	 عجب	تــر	 ویــن	
روا	فی	ذاِت	الِ« روا	فی	ُکّل	شی	ءٍ	و	ال	تَفکَّ 2(	»تَفکَّ 1(	»اللهم	ال	تَکلنی	اِلی	نَفسی	َطرفة	َعیٍن	اَبًدا«	

4(	»انّما	المؤمن	بمنزلة کفة	المیزان	کلما	زید	فی	ایمانه	زید	فی	بالئه« 3(	»ما	َراَیت	َشیًئا	ااِّل	َو	رأیت	الُ	َقبلَه	َو	بَعَده	َو	َمَعه«	
با1توجه1به1تعالیم1قرآن1کریم1چه1کسی1دارای1شخصیت1ناپایدار1است1و1علت1این1ناآرامی1چیست؟.711

)2	َشفا	ُجُرف	َهاٍرـ		بی	توجهی	و	اجتناب	از	امیال	نفسانی )1	َشفا	ُجُرف	َهاٍر	ـ		تسلیم	بودن	در	برابر	امیال	نفسانی	
)4	اتََّخَذ	اِلَهُه	َهواُه	ـ	بی	توجهی	و	اجتناب	از	امیال	نفسانی )3	اتََّخَذ	اِلَهُه	َهواُه	ـ	تسلیم	بودن	در	برابر	امیال	نفسانی	

1گسترده1بود1تا1ایشان1را1به1گناه1و721.1 پیام1کدام1آیة1شــریفه،1حاکی1از1این1است1که1شیطان1توسط1همسر1عزیز1مصر1دامی1برای1حضرت1یوسف
فساد1بکشاند؟

َوِکیاًل	َعلَیِه	تَُکوُن	َفاَنَت	اَ	َهَواُه	اِلَهُه	اتََّخَذ	َمِن	َراَیَت	اَ 	)2  َال	َفاسَتغَفُروا	َجاءوَک	اَنُفَسُهم	َظلَُموا	اِذ	َِّهم َ		ن )1	َو	لَو	ا
ُمِبیٌن	َعُدوٌّ	لَُکم	َُّه یَطاَن	اِن )4	 اَ	لَم	اَعَهد	اِلَیُکم	یَا	بَِنی	آَدَم	اَن	ال	تَعُبُدوا	الشَّ  اِغِریَن 	َو	لََیُکوناً	ِمَن	الصَّ )3	َو	لَِئن	لَم	یَفَعُل	َما	آمُرُه	لَُیسَجننَّ

خداوند1دربارة1تقدیر1الهی1و1قانون1مندی1تخلف1ناپذیر1استوار1آن1در1قرآن،1کدام1مثال1را1می1زند؟.731
...	النَّهاِر	َسابُِق	اللَّیُل	اَل	َو	الَقَمَر	تُدِرَک	اَن	لََها	یَنَبِغی	مُس )1اَل	الشَّ

...	بِِه	 )2	َو	ِمَن	الّناِس	َمن	یَعُبُد	الَ	َعلی	َحرٍف	َفاِن	اََصابَُه	َخیٌر	اطَماَنَّ
...	ا )3	ُقل	اَ	َفاتََّخذتُم	ِمن	ُدونِِه	اَولَیاَء	الَ	یَملُِکوَن	اِلَنُفِسِهم	نَفعاً	َو	الَ	َضرًّ

...	ِة َِّذیَن	آَمُنوا	الَ	تَتَِّخُذوا	َعُدّوی	َو	َعُدوَُّکم	اَولَِیاَء	تُلُقوَن	اِلَیِهم	بِالَمَودَّ َ		یَُّها	ال )4	یَا	ا
با1فهم1کدام1آیة1شریفه،1در1می1یابیم1که1تکیه1بر1خداوند1و1اعتماد1به1دستورات1او،1هرگونه1نگرانی1نسبت1به1آینده1را1از1بین1می1برد؟.741

...	ًَجمیعا	الّذنُوَب	یَغِفُر	الَ	 )1 ُقل	یَا	ِعَباِدَی	الَّذیَن	اَسَرُفوا	َعلی	اَنُفِسِهم	اَل	تَقَنُطوا	ِمن	َرحَمِة الِ	اِنَّ
...	ٍهار	ُجُرٍف	َشفا	َعلَی	بُنیانَُه	َس َس	بُنیانَُه	َعلی	تَقوی	ِمن		الِ	َو	ِرضَواٍن	َخیٌر	اَم	َمن	اَسَّ )2اُ	َفَمن	اَسَّ

...	یَحَزنُوَن	ُهم	الَ	َو	َعلَیِهم	َخوٌف	صالِحاً	َعِمَل	َو	اآلِخِر	الَیوِم	َو	بِالِ	آَمَن	َمن)3
...	االَرِض	َو	َماءِ 	اَهَل	الُقَری	آمنوا	َو	اتََّقوا	لََفَتحَنا	َعلَیِهم	بََرکاٍت	ِمَن	السَّ )4َو	لَو	اَنَّ

گرفتار1شدن1در1سنت1امالء1ریشه1در1کدام1ویژگی1نفسانی1دارد1و1چگونه1بار1گناهان1را1سنگین1تر1می1نماید؟.751
1(	فراموشی	و	قدرشناسی	ـ		خداوند	شرایط	را	چنان	فراهم	می	سازد	که	وی	بتواند	آسان	تر	گرفتار	گناه	شود.

2(	لجاجت	و	دشمنی	با	حق	ـ		خداوند	شرایط	را	چنان	فراهم	می	سازد	که	وی	بتواند	آسان	تر	گرفتار	گناه	شود.
3(	فراموشی	و	قدرناشناسی	ـ	مهلت	ها	و	امکانات	با	اختیار	و	ارادة	خودشان	به	صورت	بالی	الهی	جلوه	گر	می	شود.
4(	لجاجت	و	دشمنی		با	حق	ـ		مهلت	ها	و	امکانات	با	اختیار	و	ارادة	خودشان	به	صورت	بالی	الهی	جلوه	گر	می	شود.
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مطابق1آیات1قرآن1کریم1چه1کسی1»با1خواری1و1سرافکندگی«1در1جهان1آخرت1وارد1دوزخ1می111شود؟.761
1(	از	خداوند	نیکی	در	زندگی	دنیایی	خواسته	و	از	آخرت	بی	بهره	مانده	است.

2(	به	زندگی	دنیا	و	آرایش	و	زینت	آن	پرداخته	و	در	آسایش	زندگی	کرده	است.
3(	فقط	به	دنبال	زندگی	زودگذر	دنیا	بوده	است	و	به	مقداری	از	آن	دست	یافته	است.

4(	زندگی	پایدار	اخروی	را	فراموش	کرده	و	به	همة	نصیب	خود	در	این	جهان	رسیده	است.
هُر1کدام1است؟.771 1الدَّ غرض1اصلی1کسانی1که1می1گویند1َو1َما1یُهِلُکنا1ااِلَّ

1(	اثبات	اثر	مرور	زمان	در	زندگی	و	حیات	انسان	ها		
2(	انکار	وجود	آفرینندة	حکیمی	که	این	جهان	را	خلق	نموده

3(	ابطال	گفته	های	موحدان	در	وجود	آثار	ماتأخر	اعمال	انسان
4(	تأیید	نظر	منکرین	معاد	در	زمینة	متالشی	شدن	جسم	و	روح	انسان

ماواِت1َو1االرَض1َو1ما1بَیَنُهما1الِعِبیَن1استداللی1مشابه1با1کدام1مورد،1برای1پاسخ1به1ادعای1کافران1است؟.781 عبارِت1َو1ما1َخَلقَنا1السَّ
		تََرکُت	فیَما	َصالِحاً	اَعَمُل	لََعلّی	ارِجعوِن	 )1	َربَّ

		تُرَجعوَن	ال	اِلَیَنا	َُّکم َ		ن ََّما	َخلَقناُکم	َعَبثاً	َو	ا َ		ن )2	اََفَحِسبتم	ا
		فِیِه	َریَب	ال	الِقَیاَمِة	یَوِم	اِلَی	لََیجَمَعنَُّکم	ُهَو	ااِّل	اِلَه	ال	الُ	)3

	َربِِّهم	ِعنَد	اَجُرُهم	َفلَُهم	َصالِحاً	َعِمَل	َو	اآلِخِر	الَیوِم	َو	بِالِ	آَمَن	َمن	)4
کنار1رفتن1پرده1از1حقایق1عالم1چه1ثمره1ای1خواهد1داشت1و1کدام1عبارت،1نمونه1ای1از1روشن1شدن1حقیقت1عمل1را1بیان1نموده1است؟.791

				ًنارا	بُطونِِهم	فی	یَاَُکُلوَن	َّما 	الَّذیَن	یَاَُکلوَن	اَمواَل	الَیتامی	ُظلما	اِن 1(	شهادت	اعضای	بدن	انسان	ـ	اِنَّ
				ًنارا	بُطونِِهم	فی	یَاَُکُلوَن	َّما 	الَّذیَن	یَاَُکلوَن	اَمواَل	الَیتامی	ُظلماً	اِن 2(	آشکارشدن	واقعیت	همه	چیز	ـ	اِنَّ

			یَکِسُبوَن	َکانُوا	بَِما	اَرُجُلُهم	تَشَهُد	َو	اَیدیِهم	تَُکلُِّمنا	و	اَفواِهِهم	َعلی	نَخِتُم	الَیوَم	ـ	انسان	بدن	اعضای	شهادت	3(
			یَکِسبوَن	کانوا	بَِما	اَرُجُلُهم	تَشَهُد	َو	اَیِدیِهم	تَُکلَُّمَنا	و	اَفَواِهِهم	َعلی	نَخِتُم	الَیوَم	ـ	چیز	همه	واقعیت	آشکارشدن	4(

کدام1مورد،1یکی1از1آثار1اراده1و1تصمیم1قوی1برای1انجام1کارها1را1بیان1نموده1و1حاِل1صاحبان1این1ارادة1قوی1در1مقابل1مشکالت1چگونه1است؟.801
)1	َو	اصِبر	َعلی	ما	اَصابََک	ـ	سرنوشت	را	به	دست	حوادث	نمی	سپارند	و	با	قدرت	قدم	برمی	دارند.

	بِِه	ـ	سرنوشت	را	به	دست	حوادث	نمی	سپارند	و	با	قدرت	قدم	برمی	دارند. )2		َفاِن	اَصابَُه	َخیٌر	اطَماَنَّ
)3	َو	اصِبر	َعلی	ما	اصابََک	ـ	راه	رستگاری	را	که	همان	قرب	به	خداست	شناخته	و	در	آن	مسیر	قدم	برمی	دارند.

	بِِه	ـ	راه	رستگاری	را	که	همان	قرب	به	خداست	شناخته	و	در	آن	مسیر	قدم	برمی	دارند. )4	َفاِن	اَصابَُه	َخیٌر	اطَماَنَّ
1میزان1ارزش1واقعی1انسان،1کدام1است؟.811 چه1چیزی1به1زندگی1آدمی1جهت1می1دهد1و1از1نظر1امیرالمؤمنین1

1(	محبت	ها	و	دلبستگی	ها	ـ	آن	چیزی	که	برای	آن	تالش	می	کند.
2(	تصمیم	ها	و	عزم	ها	ـ	آن	چیزی	که	برای	آن	تالش	می	کند.			

3(	محبت	ها	و	دلبستگی	ها	ـ	آن	چیزی	که	دوست	می	دارد.
4(	تصمیم	ها	و	عزم	ها	ـ		آن	چیزی	که	دوست	می	دارد.			

آیة1901سورة1مبارکة1مائده1به1چند1مورد1از1محرمات1اشاره1نموده1است1و1از1همراه1آمدن1این1گناهان1کدام1مطلب،1فهمیده1می1شود؟.821
1(	4	چیز	ـ	مردار	همة	حیوانات	نجس	است	و	برای	عبادت	باید	از	آن	دوری	شود.

2(	11	چیز	ـ	مردار	همة	حیوانات	نجس	است	و	برای	عبادت	باید	از	آن	دوری	شود.
3(	11	چیز	ـ	شرابخواری	از	گناهان	بزرگ	و	مانند	عمل	بت	پرستی	است.
4(	4	چیز	ـ	شرابخواری	از	گناهان	بزرگ	و	مانند	عمل	بت	پرستی	است.

احساسات1لطیف1زنان1بیانگر1وجود1کدام1ویژگی1در1آنان1می1باشد1و1عرضة1نابه1جای1آن1چه1عاقبتی1خواهد1داشت؟.831
1(	زیبایی	های	باطنی	ـ	تحقیر	روح	بلند	و	دور	ماندن	از	نگاه	نااهالن

2(	آراستگی	های	ظاهری	ـ	تحقیر	روح	بلند	و	دور	ماندن	از	نگاه	نااهالن
3(	آراستگی	های	ظاهری	ـ	از	دستن	رفتن	گوهر	مقدس	خانواده

4(	زیبایی	های	باطنی	ـ	از	دستن	رفتن	گوهر	مقدس	خانواده
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1و1از1بین1رفتن1تردیدها1اشاره1دارد؟.841 کدام1مورد،1به1عوامل1مؤثر1در1معرفت1و1محبت1به1امام1زمان
1(	آشنایی	با	شیوة	حکومت	داری	ایشان	به	هنگام	ظهور	ـ	شناخت	جایگاه	امام	در	پیشگاه	الهی

2(	آشنایی	با	شیوة	حکومت	داری	ایشان	به	هنگام	ظهور	ـ	پیروی	از	فرمان	های	امام	عصر
3(	آماده	کردن	خود	و	جامعه	برای	ظهور	ـ	پیروی	از	فرمان	های	امام	عصر

4(	آماده	کردن	خود	و	جامعه	برای	ظهور	ـ	شناخت	جایگاه	امام	در	پیشگاه	الهی
اصل1تقیه،1یادآور1کدام1مسئولیت1مردم1نسبت1به1رهبر1می1باشد؟.851

2(	مشارکت	در	نظارت	همگانی 	 1(	وحدت	و	همبستگی	اجتماعی	
4(	استقامت	و	پایداری	در	برابر	مشکالت 3(	افزایش	آگاهی	های	سیاسی	و	اجتماعی	

بیِت1زیر،1بیانگر1کدام1آیة1شریفه1است؟.861
»ما1همه1شیران1ولی1شیر1علم11111111111حمله1مان1از1باد1باشد1دم1به1دم«

اُر 	َشیءٍ	َو	ُهَو	الَواِحُد	الَقهَّ )2	ُقِل	الُ	َخالُِق	ُکلِّ 		ُال	ُقِل	االَرِض	َو	َماَواِت 	السَّ )1	ُقل	َمن	َربُّ
 )4	َو	ِمَن	النَّاِس	َمن	یَعُبُد	الَ	َعلَی	َحرٍف	َفاِن	اََصابَُه	َخیٌر	اطماَنَّ  الَحِمیُد	 )3	یَا	اَیَُّها	النَّاُس	اَنُتُم	الُفقراُء	اِلَی	الِ	َو	الُ	ُهَو	الَغِنیُّ

1َشیٍء1...1 کدام1مفهوم،1دریافت1می1شود؟.871 1ُکلِّ از1آیة1شریفة1ُقل1ا1ََغیَر1اهلل1ِاَبِغی1َربًّا1َو1ُهَو1َربُّ
1(	تدبیر	انسان	ها	در	طول	ربوبّیت	الهی	قرار	دارد،	یعنی	هم	خودش	و	هم	نیرو	و	توانش	از	آن	خداست.

2(	چون	خداوند	خالق	و	مالک	و	ولی	جهان	است	تنها	رّب	هستی	نیز	می	باشد،	انسان	نقشی	در	پرورش	ندارد.
3(	اگر	خداوند	را	مدبّر	اصلی	بدانیم	و	در	عرض	ربوبّیت	الهی	برای	انسان	تدبیر	قائل	شویم	دچار	شرک	نشده	ایم.

4(	خداوند	صاحب	اختیاری	است	که	تدبیر	مخلوق	به	دست	اوست،	بنابراین	تدبیر	انسان	در	کنار	ربوبّیت	الهی	قرار	دارد.
پیام1کدام1آیة1شریفه،1بیانگر1شرک1عملی1است1و1آن1ها1به1چه1صفت1ناپسندی1دچار1شده1اند؟.881

ةِ	...ـ	تسلیم	بودن	در	برابر	امیال	نفسانی	 )1	الَ	تَتَِّخُذوا	َعُدّوی	َو	َعُدوَُّکم	اَولَِیاَء	تُلُقوَن	اِلَیِهم	بِالَمَودَّ
ةِ	...ـ	توجه	به	تمایالت	دانی	و	ارضاء	آن	ها )2	الَ	تَتَِّخُذوا	َعُدّوی	َو	َعُدوَُّکم	اَولَِیاَء	تُلُقوَن	اِلَیِهم	بِالَمَودَّ

	بَِه	...ـ	توجه	به	تمایالت	دانی	و	ارضاء	آن	ها )3	َو	ِمَن	النَّاِس	َمن	یَعُبُد	الَ	َعلَی	َحرٍف	َفاِن	اََصابَُه	َخیٌر	اطَماَنَّ
	بَِه	...ـ	تسلیم	بودن	در	برابر	امیال	نفسانی )4	َو	ِمَن	النَّاِس	َمن	یَعُبُد	الَ	َعلَی	َحرٍف	َفاِن	اََصابَُه	َخیٌر	اطَماَنَّ

اِغِریَن1کدام891.1 1َو1لََیُکونا1ًِمَن1الصَّ َِّذی1لُمُتنِنی1ِفیِه1َو1لََقد1َراَودتُُه1ُعن1نَفِسِه1َفاسَتعَصَم1َو1لَِئن1لَم1یَفَعل1َما1آُمُرُه1لَُیسَجَننَّ 1ال
ِلُکّنَ

ٰ
ذ

َ
از1آیة1شریفة1َقالَت1ف

مفهوم،1دریافت1می111شود؟
1(	کسی	که	به	مقام	مخلصین	رسیده	بود،	در	برابر	وسوسه	های	شیطان	نفوذناپذیر	شده	بود.	

	به	سوی	گناه	و	فساد	گسترده	بود. 2(	همسر	عزیز	مصر،	دام	هایی	برای	کشاندن	حضرت	یوسف
	به	سوی	گناه	و	فساد	استفاده	کرد	تا	خود	را	تبرئه	نماید. 3(	همسر	عزیز	مصر،	از	زنان	مصر	برای	تحریک	حضرت	یوسف

	به	درجه	ای	از	باور	رسیده	بود،	که	می	توانست	در	شرایط	سخت،	حق	را	از	باطل	تشخیص	دهد. 4(	حضرت	یوسف
»توبه«1در1اصطالح1دینی1به1چه1معناست1و1مطابق1روایت1نبوی1خداوند1چه1کسانی1را1بسیار1دوست1دارد؟.901

1(	بازگشت	از	گناه	به	سوی	خداوند	و	قرارگرفتن	در	دامن	عفو	و	غفران	خداست	ـ	بسیار	توبه	کننده
2(	بازگشت	از	گناه	به	سوی	خداوند	و	قرارگرفتن	در	دامن	عفو	و	غفران	خداست	ـ	جوانان	توبه	کار

3(	ایستادگی	در	برابر	موانع	بیرونی	و	درونی	که	همان	نفس	اّماره	است	ـ	جوانان	توبه	کار
4(	ایستادگی	در	برابر	موانع	بیرونی	و	درونی	که	همان	نفس	اّماره	است	ـ	بسیار	توبه	کننده	

کدام1آیة1شریفه،1گویای1مطلب1زیر1است؟.911
»هر1کس1که1نگران1عاقبت1کار1خود1است1به1روشنی1درمی1یابد1که1تکیه1بر1خداوند1و1اعتماد1به1دستورات1او،1هرگونه1نگرانی1نسبت1به1آینده1را1از1بین1می1رود.«

	ًَمحُظورا	َربَِّک	َعَطاُء	َکاَن	َما	َو	َِّک 	هُؤالَءِ	َو	هُؤالَءِ	ِمن	َعَطاءِ	َرب 	نُِمدُّ )1	ُکالًّ
َجَهنَُّم	نَاِر	فِی	بِِه	َفانَهاَر	َهاٍر	ُجُرٍف	َشَفا	َعلَی	بُنَیانَُه	َس )2	اَم	َمن	اَسَّ
ِمنُه	َرحَمٍة	فِی	َفَسُیدِخُلُهم	بِِه	اعَتَصُموا	َو	بِالِ	آَمنُوا	َِّذیَن )3	َفاَمَّا	ال

َخیٌر	ِرضَواٍن	َو	الِ	ِمَن	تَقَوی	َعلی	بُنیانَُه	َس )4	اََفَمن	اَسَّ
در1داستان1دزدی1از1باغ،1بیِت1زیر1برای1توجیه1کدام1مورد،1بیان1شده1است؟.921

می1خورد1خرما1که1حق1کردش1عطا« »گفت1از1باغ1خدا1بندة1خدا1
2(	انکار	اختیار	و	ارادة	انسان	در	انجام	کارها 1(	غیراختیاری	بودن	بسیاری	از	امور	عالم	هستی	

4(	وجود	امور	خارج	از	اختیار	و	تابع	قوانین	طبیعی 3(	تصمیم	گیری	بر	مبنای	اختیار	و	پذیرش	عاقبت	امور	
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مطابق1آیة1شریفة11781سورة1آل1عمران،1سنت1حاکم1بر1زندگی1معاندان1و1غرق1شدگان1در1گناه1کدام1است1و1سرانجام1آنان1چه1خواهد1بود؟.931
ُمِهیٌن	َعَذاٌب	لَُهم	َو	ـ	ابتالء	2( 	  ُمِهیٌن	َعَذاٌب	لَُهم	َو	ـ	امالء	1(

الِِمیَن 4(	ابتالء	ـ	الَ	یَهِدی	الَقوَم	الظَّ 	الِِمیَن 3(	امالء	ـ	الَ	یَهِدی	الَقوَم	الظَّ
اگر1کسی1به1شناخت1مناسب1از1اینکه1»دوست1نزدیک1تر1از1من1به1من1است«1دست1یابد،1چه1رفتاری1خواهد1داشت1و1کدام1ثمره1را1خواهد1دید؟.941

ِِل	ُحّباً	 1(	گرایش	به	حق	با	تفّکر	در	جهانی	که	به	حق	خلق	شده	است	ـ	اََشدُّ
ِِل	ُحّباً	 2(	پیروی	از	دستورات	خداوند	که	توسط	پیامبر	ارسال	شده	است	ـ	اََشدُّ

ُذنوبَُکم	لَُکم	یَغِفر	ـ	است	شده	خلق	حق	به	که	جهانی	در	تفّکر	با	حق	به	گرایش	3(
ُذنوبَُکم	لَُکم	یَغِفر	ـ	است	شده	ارسال	پیامبر	توسط	که	خداوند	دستورات	از	پیروی	4(

کدام1آیات1شریفه،1برای1پرسش1هایی1که1در1پی1می1آیند،1پاسخ1مناسبی1می1باشند؟.951
ـ1اگر1معجزه1جاوید1توسط1یکی1از1دانشمندان1جامعه1آورده1می1شد،1ممکن1بود1چه1شبهه1ای1ایجاد1شود؟

ـ1قرآن1کریم1از1چه1جهتی1معجزه1است؟
ِمثلِِه	بُِسوَرةٍ	َفأتوا	ُقل	...	ـ	...	ًَکثیرا	اخِتالفاً	فیِه	لََوَجدوا	الِ	َغیِر	ِعنِد	ِمن	کاَن	لَو	َو	)1

ِمثلِِه	بُِسوَرةٍ	َفأتوا	ُقل	...	ـ	...	بَِیمِیِنَک	ُه )2	َو	َما	ُکنَت	تَتلو	ِمن	َقبلِه	ِمن	ِکتاٍب	َو	ال	تَُخطُّ
ٌة )3	َو	لَو	کاَن	ِمن	ِعنِد	َغیِر	الِ	لََوَجدوا	فیِه	اخِتالفاً	َکثیراً	...	ـ	...	لَِئاّل	یَکوَن	لِلّناِس	َعلَی	الِ ُحجَّ

ة ُه	بَِیِمینَک	...	ـ	...	لَِئاّل	یَکوَن	لِلّناِس	َعلَی	الِ ُحجَّ )4	َو	َما	ُکنَت	تَتُلو	ِمن	َقبلِِه	ِمن	ِکَتاٍب	َو	الَ	تَُخطُّ
این1سخن1رهبر1کبیر1انقالب1اسالمی1»ما1موظفیم1آثار1شرک1را1از1جامعة1مسلمانان1و1از1حیات1آنان1دور1کنیم1و1از1بین1ببریم«1در1مقام1تبیین1مفهوم961.1

مندرج1در1کدام1آیه1می1باشد؟
َوِکیاًل	َعلَیِه	تَکوُن	َفاَنَت	اَ	َهَواُه	اِلَهُه	اتََّخَذ	َمِن	َراَیَت	اَ	)1

ًاََحدا	ُحکِمِه	فِی	یُشِرُک	اَل	َو	 )2	َما	لَُهم	ِمن	ُدونِِه	ِمن	َولِیٍّ
	...	المیَزاَن	َو	الِکتاَب	َمَعُهُم	اَنَزلنا	َو	بِالَبیِّناِت	ُرُسلَنا	اَرَسلنا	لََقد	)3

...	َقبلَِک	ِمن	اُنِزَل	ما	َو	اِلَیَک	اُنِزَل	بِما	آَمنوا	َُّهم )4	اَ	لَم	تََر	اِلَی	الَّذیَن	یَزُعموَن	اَن
1مرتبط1می1باشد،1تا1امکان1مخفی1کردن1آن1توسط1مردم1نباشد؟.971 1از1جانب1رسول1خدا کدام1عبارت،1با1اعالم1والیت1حضرت1علی

...	ًاَبَدا	تَِضلّوا	لَن	بِِهما	کُتم )2	...	ما	اِن	تََمسَّ 	...	الَبیِت	اَهَل	الرِّجَس	َعنُکُم	لِیُذِهَب	...	)1
...	الّناِس	ِمَن	یَعِصُمَک	الُ	َو	ِرسالََتُه	بَلَّغَت	َفما	...	)4 	...	اَلَة )3	...	َو	الَّذیَن	آَمُنوا	الَّذیَن	یُقیموَن	الصَّ

1و1سپس1حسن1و1حسین1و1علی1بن1حسین1و981.1 1امام1و1رهبر1بود،1پس1از1او1علی1 1که1فرمودند:1»ای1مردم!1رسول1خدا ســخن1امام1صادق
1به1ترتیب1امام1بودند1و1اکنون1من1امام1هستم.«1در1تبیین1کدام1عنوان،1مورد1استناد1قرار1گرفته1است؟ محمدبن1علی

2(	حفظ	سخنان	و	سیرة	پیامبر 	 1(	استمرار	و	پیوستگی	در	دعوت	
4(	اقدام	مربوط	به	مرجعیت	دینی 3(	اصول	کلی	امامان	در	مبارزه	با	حاکمان	

به1ترتیب،1هر1یک1از1موارد1زیر1با1کدام1برنامه1در1مورد1تشکیل1خانواده1ارتباط1دارند؟.991
ـ1فرزند،1تحکیم1بخش1وحدت1روحی1زن1و1مرد1است.

ـ1بلوغ1دورة1پذیرش1مسئولیت1های1زندگی1است.
ـ1با1تشکیل1خانواده1می1توان1مهر1و1عشق1به1همسر1و1فرزندان1را1پرورش1داد؟
1(	تقویت	عفاف	و	پاکدامنی	ـ	توجه	به	اهداف	ازدواج	ـ	توجه	به	اهداف	ازدواج

2(	توجه	به	اهداف	ازدواج	ـ	تقویت	عفاف	و	پاکدامنی	ـ	تقویت	عفاف	و	پاکدامنی
3(	توجه	به	اهداف	ازدواج	ـ	شناخت	معیارهای	همسر	مناسب	ـ	شناخت	ویژگی	های	روحی	زن	و	مرد

4(	تقویت	عفاف	و	پاکدامنی	ـ	شناخت	معیارهای	همسر	مناسب	ـ	شناخت	ویژگی	های	روحی	زن	و	مرد
يَِّئِة1َفال1یُجزی1ااِّل1ِمثَلها1َو1ُهم1ال1یُظَلموَن1کدام1مفهوم1دریافت1می1شود1و1با1کدام1001.1 از1آیة1شریفة1َمن1جاَء1بِالَحَسَنِة1َفَلُه1َعشُر1اَمثالِها1َو1َمن1جاَء1بِالسَّ

سنت1مرتبط1است؟11111111
1(	کارهای	نیک	و	بد	همراه	انسان	است	و	در	قیامت	از	او	جدا	نمی	شود	ـ	سبقت	رحمت	بر	غضب

2(	کارهای	نیک	و	بد	همراه	انسان	است	و	در	قیامت	از	او	جدا	نمی	شود	ـ	تأثیر	اعمال	در	زندگی	انسان
3(	اگر	کسی	در	دنیا	کار	نیکی	یا	بدی	انجام	داد،	قطعاً	در	دنیا	نتیجه	اش	را	می	بیند	ـ	سبقت	رحمت	بر	غضب

4(	اگر	کسی	در	دنیا	کار	نیکی	یا	بدی	انجام	داد،	قطعاً	در	دنیا	نتیجه	اش	را	می	بیند	ـ	تأثیر	اعمال	در	زندگی	انسان
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1ُحّبا1ًهلِل1ِاین1ادعای1مؤمنان1چگونه1ارزیابی1می1شود1و1پاداش1می1گیرد؟.1011 َِّذیَن1آَمُنوا1اََشدُّ با1توجه1به1اینکه1از1منظر1قرآن1کریم1َو1ال
ُذنُوبَُکم	لَُکم	یَغِفر	َو	الُ	یُحِببُکُم	َفاتَِّبُعونی	)2 		تَصَنعوَن	َما	یَعلَُم	الُ	َو	اَکَبُر	الُ	لَِذکُر	َو	)1

ِال	 )4	َمن	یَتَِّخُذ	ِمِن	دوِن	الِ	اَنداداً	یُِحّبونَُهم	َکُحبِّ 	تََرکُت	فیما	صالِحاً	اَعَمُل	لََعلّی	ارِجعوِن	 )3	َربِّ
نیاز1به1مقبولیت1در1کدام1دوران1نمود1بیشتری1دارد1و1پاسخگویی1صحیح1به1این1نیاز1چه1نتیجه1ای1در1پی1دارد؟.1021

1(	تشکیل	خانواده	ـ	تحسین	دیگران	و	خلق	آثار	گوناگون	هنری	همراه	با	تبرج
2(	نوجوانی	و	جوانی	ـ	تحسین	دیگران	و	خلق	آثار	گوناگون	هنری	همراه	با	تبرج

3(	تشکیل	خانواده	ـ	کشف	و	شکوفایی	استعدادها	و	توانایی	ها	و	عرضة	آن	به	جامعه
4(	نوجوانی	و	جوانی	ـ	کشف	و	شکوفایی	استعدادها	و	توانایی	ها	و	عرضة	آن	به	جامعه

کدام1آیة1شریفه،1دست1یافتن1به1اکسیر1حیات1روح1بشر1را1تبیین1می1کند؟.1031
...	َحَفَدًة	َو	بَنیَن	اَزَواِجُکم	ِمن	لَُکم	َجَعَل	َو	)2 		...	ِزیَاَدٌة	َو	الُحسنی	اَحَسُنوا	لِلَِّذیَن	)1

...	اِلَیها	لَِتسُکنوا	اَزواجاً	اَنُفِسُکم	ِمن	لَُکم	َخلََق	اَن	آیاتِِه	ِمن	َو	)4 	...	لِلرَّسوِل	َو	ِلِ	اسَتجیُبوا	آَمُنوا	الَّذیَن	اَیَُّها	یَا	)3
1مســلمانان1را1از1روزی1بیم1می1دادند1که1بنی1امیه1به1ستمگری1حکومت1می1کنند1تا1جایی1که1حرامی1باقی1نماند1جز1آنکه1حالل1041.1 حضرت1علی1

شمرده1شود.1در1آن1زمان1دو1دسته1گریان1خواهند1بود،1آن1ها1چه1کسانی1هستند؟
1(	دسته	ای	بر	دین	خود	که	آن	را	از	دست	داده	اند	و	دسته	ای	برای	دنیای	خود	که	به	آن	نرسیده	اند.	
2(	دسته	ای	که	بین	مسلمانان	تفرقه	ایجاد	کردند	و	دسته	ای	برای	دنیای	خود	که	به	آن	نرسیده	اند.
3(	دسته	ای	بر	دین	خود	که	آن	را	از	دست	داده	اند	و	دسته	ای	که	با	جانشینی	یزید	مخالف	بودند.
4(	دسته	ای	که	بین	مسلمانان	تفرقه	ایجاد	کردند	و	دسته	ای	که	با	جانشینی	یزید	مخالف	بودند.

کدام1مورد،1به1ترتیب1خواستة1نفس1لّوامه1و1نفس1اّماره1را1از1انسان1نشان1می1دهد؟.1051
1(	فقط	به	تمایالت	عالی	و	برتر	توجه	شود	ـ	غفلت	از	تمایالت	برتر	

2(	فقط	به	تمایالت	عالی	و	برتر	توجه	شود	ـ	پاسخ	دهی	به	تمایالت	فروتر
3(	در	حد	نیاز	به	تمایالت	فروتر	پاسخ	داده	شود	ـ	غفلت	از	تمایالت	برتر

4(	در	حد	نیاز	به	تمایالت	فروتر	پاسخ	داده	شود	ـ	سرگرم	شدن	به	تمایالت	فروتر
کدام1بیت،1مفهوِم1عبارِت1»ما1رأیت1شــیئا1ًاال1و1رأیت1اهلل1قبله1و1بعده1و1معه«1را1بیان1نموده1و1چرا1امکان1دسترسی1به1آن1برای1جوانان1و1نوجوانان1061.1

بیشتر1است؟
بنگــرم	کــوه	و	در	و	دشــت1( نشان	از	قامت	رعنا	تو	بینم	ـ	معرفت	عمیق	و	واالبــه	هــر	جــا	
بنگــرم	کــوه	و	در	و	دشــت2( 	پاکی	و	صفای	قلببــه	هــر	جــا	 نشــان	از	قامت	رعنا	تو	بینمـ	
را3( آفریننـــده	 بیننـــدگان	 	پاکی	و	صفای	قلببـــه	 نبینــی	مرنجان	دو	بیننده	راـ	
را4( آفریننـــده	 بیننـــدگان	 نبینی	مرنجان	دو	بیننده	را	ـ	معرفت	عمیق	و	واالبـــه	
اگر1بگوییم1اعتقاد1به1خدای1حکیم،1این1اطمینان1را1به1آدمی1می1دهد1که1جهان1خلقت1حافظ1و1نگهداری1دارد1و1کشــتِی1جهان1به1خاطر1داشتن1071.1

چنین1ناخدایی،1هیچ1گاه1غرق1و1نابود1نخواهد1شد،1کدام1آیة1شریفه،1گویای1این1مطلب1است؟
	...	َِّک 	ٰهُؤالِء َو	ٰهُؤالِء ِمن	َعطاءِ	َرب 	نُِمدُّ )1	ُکالًّ

...	َتَُزوال	اَن	االَرَض	َو	ماواِت 	الَ	یُمِسُک	السَّ )2	اِنَّ
...	َفَعلَیها	َعِمَی	َمن	َو	َفلَِنفِسِه	اَبَصَر	َفَمن	ُِّکم )3	َقد	جاَءُکم	بَصائُِر	ِمن	َرب
...	ِماء 	اَهَل	الُقری	آَمنوا	َو	اتَّقوا	لََفَتحنا	َعلَیِهم	بََرکاٍت	ِمَن	السَّ )4	َو	لَو	أَنَّ

کدام1مورد،1علت1پراکندگی1و1تفرقه1در1قلوب1کفار1و1منافقین1را1بیان1نموده1است؟.1081
1(	تمسخر	مؤمنان	و	اهل	عبادت	در	هنگامی	که	پیامبر	مردم	را	به	نماز	فرا	می	خواند.	

2(	بهره	نگرفتن	از	نیرویی	که	انسان	با	آن	بیندیشد	و	مسیر	درست	زندگی	را	تشخیص	دهد.
3(	درک	نکردن	جایگاهی	که	خداوند	برای	انسان	قائل	شده	است	تا	در	میان	گمراهان	نباشد.
4(	نداشتن	گوش	شنوا	برای	تفکر	در	آیات	الهی	که	در	جهان	آخرت	در	میان	دوزخیان	نباشد.
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1مردم1را1در1این1جهان1چگونه1توصیف1نموده1اند1و1وجود1نعمت1های1حقیقی1در1زندگی1پس1از1مرگ1در1کدام1عبارت1شریفه،1091.1 روایات1معصومین1
بیان1شده1است؟

ِعلٍم	ِمن	ِبٰذِلَک	لَُهم	َما	َو	هُر 2(	یظنون	ـ	َو	ما	یُهلُِکنا	ااِّل	الدَّ 	یَعلَُموَن	َکانوا	لَو	الَحَیواُن	لَِهَی	الّدارَ اآلِخَرَة	 1(	یظنون	ـ	َو	اِنَّ
ِعلٍم	ِمن	ِبٰذِلَک	لَُهم	ما	َو	هُر 4(	نیام	ـ	َو	ما	یُهلُِکَنا	ااِّل	الدَّ 	یَعلَموَن	َکانوا	لَو	الَحَیواُن	لَِهَی	الّدارَ اآلِخَرَة	 3(	نیام	ـ	َو	اِنَّ

دقت1در1وجود1تمایالت1و1گرایش1های1مختلف1در1وجود1انسان1پاسخ1کدام1سؤال1را1برای1او1روشن1می1سازد؟.1101
النُّوُر	َو	ُلماُت )2	َهل	یَسَتِوی	االَعَمی	َو	الَبِصیُر	اَم	َهل	تَسَتوی	الظُّ 		تُرَجعوَن	ال	اِلَینا	َُّکم ََّما	َخلَقناُکم	َعَبثاً	َو	اَن َ		َفَحِسبُتم	اَن )1	ا

االَرِض	فِی	َکالُمفِسدیَن	الصالِحاِت	َعِمُلوا	َو	آَمُنوا	الَّذیَن	نَجَعُل	اََم	)4 	ًَضّرا	الَ	َو	نَفعاً	اِلَنُفِسِهم	یَملِکوَن	الَ	اَولَِیاَء	دونِِه	ِمن	َفاتََّخذتُم	اَ	)3
آثار1ماتأخر1اعمال1یک1فرد1تا1چه1زمانی1گریبان1گیر1اوست1و1بر1خوب1و1بد1پروندة1او1می1افزاید؟.1111

الموت	اََحَدُهُم	َجاَء	اِذا	َحّتٰی	)2 	 		ًنَارا	بُطونِِهم	فی	یَاَُکلوَن	)1

َمتیٌن	َکیِدی	 )4	َو	اُملِی	لَُهم	اِنَّ 	  َمهیاًل	َکثیباً	الِجباُل	کانَِت	)3
1اهلل1َلَیَس1بَِظالٍَّم1لِلَعِبیِد1با1توجه1به1آیات1و1روایات1به1کدام1دلیل1است؟.1121 پذیرفتن1اینکه1اَنَّ

1(	انسان	می	تواند	با	آگاهی	کامل	خود	را	با	پاداش	و	کیفر	هماهنگ	کند	و	با	وضع	قوانین	سعادت	خود	را	تضمین	نماید.	
2(	مطابق	سنت	های	الهی،	رحمت	بر	غضب	سبقت	یافته	و	خداوند	در	پی	تنبیه	و	مجازات	بدکاران	نیست.

3(	در	قیامت	گزارش	دقیق	عمل	انسان	که	فرشتگان	آن	را	به	دقت	ثبت	کرده	اند،	نمایش	داده	می	شود.
4(	آنچه	انسان	با	خود	به	قیامت	می	برد،	باطن	اعمالی	است	که	اکنون	در	این	دنیا	قابل	مشاهده	نیست.

انسان1های1باتقوا1برای1خود1نگهداری1و1حفظ1خود1از1آلودگی،1کدام1روش1را1در1پیش1می1گیرند؟.1131
1(	روز	به	روز	بر	توانمندی	خود	می	افزایند	تا	در	شرایط	معصیت،	آن	قّوت	آنان	را	حفظ	کند.	

2(	مانند	سوارکارانی	هستند	که	سوار	بر	اسب	ها	شده	اند،	ولی	راه	می	پیمایند	تا	وارد	بهشت	شوند.
3(	اسب	چموش	و	سرکش	را	رام	می	کنند	و	اختیار	آن	را	در	دست	می	گیرند	تا	در	شرایط	گناه	قرار	نگیرند.

4(	به	خودشان	مطمئن	هستند،	زمام	نفس	خود	را	در	اختیار	دارند	و	نمی	گذارند	ایشان	را	در	درة	گناه	بیندازد.
پوشش1کامل1بانوان1ایرانی1در1قبل1از1اسالم1که1عموما1ًپیرو1آیین1زرتشت1بودند،1تقویت1کنندة1کدام1باور1تاریخی1است؟.1141

1(	همة	مردم	در	رعایت	حجاب	و	چگونگی	و	شکل	آن	با	تعلیمات	ادیان	آسمانی	مرتبط	بوده	اند.	
2(	در	دیانت	زرتشت	رعایت	حجاب	با	حدود	یکسان	با	تعلیمات	اسالم	وجود	داشته	است.

3(	برخالف	سایر	اقوام	و	فرهنگ	ها،	ایرانیان	از	آغاز	دارای	پوشش	مناسب	بوده	اند.
4(	منشاء	اصلی	گسترش	حجاب	در	جهان،	ایران	باستان	بوده	است.

از1مفهوم1حدیث1شریف1»انّا1َمعاِشَر1االَنِبیاِء1اُِمرنا1...«1در1تبیین1کدام1موضوع،1می1توان1بهره1جست؟.1151
1(	رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	از	علل	ختم	نبوت	

2(	رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	از	علل	فرستادن	پیامبران	متعدد
3(	آمادگی	جامعة	بشری	برای	دریافت	برنامة	کامل	زندگی	از	علل	ختم	نبوت

4(	آمادگی	جامعة	بشری	برای	دریافت	برنامة	کامل	زندگی	از	علل	فرستادن	پیامبران	متعدد
َُّهم1آَمنوا1بِما1اُنِزَل1اِلَیَک1َو1ما1اُنِزَل1ِمن1َقبِلَک1...1کدام1مفهوم،1دریافت1می1شود؟.1161 َّذیَن1یَزُعموَن1اَن از1آیة1شریفة1ا1َلَم1تََر1اِلَی1ال

1(	یکی	از	اهداف	ارسال	پیامبران	آن	بود	که	مردم،	جامعه	ای	بر	پایة	حق	بنا	کنند،	الزم	است	که	در	جامعه	حکومتی	وجود	داشته	باشد	تا	بر	
مردم	به	حق	داوری	شود.	

2(	کسانی	که	به	مردم	فرمان	می	دهند	و	قانون	گذاری	می	کنند،	اگر	فرمان	و	قانونشان	نشأت	گرفته	از	فرمان	الهی	نباشد	طاغوت	اند	و	پذیرش	
حکومت	آن	ها	بر	مسلمان	حرام	است.

3(	ولی	و	سرپرست	حقیقی	انسان	ها	خداست	به	همین	جهت	اجرای	هر	قانون	و	پیروی	از	هر	کس،	هنگامی	صحیح	است	که	هیچ	ارتباطی	با	
حکومت	های	طاغوتی	نداشته	باشند.

4(	کسانی	که	گمان	می	کنند	به	آنچه	از	طرف	خداوند	نازل	شده	است	و	به	آنچه	پیش	از	آن	نازل	شده	ایمان	دارند،	در	حالی	که	به	دستورات	
خداوند	عمل	نمی	کنند	و	با	شیطان	همراهی	می	کنند.

1به1عنوان1الگوی1نیکو1برای1چه1کسانی1معرفی1شده1است؟.1171 در1آیات1قرآن1کریم،1رسول1خدا1
ًَکثیرا	الَ	َذَکَر	َو	اآلِخَر	الَیوَم	َو	الَ	یُرُجوا	َکاَن	لَِمن	)2 		ُمؤِمِنیَن	یَکونوا	ااَلَّ	نَفَسَک	بَاِخٌع	لََعلََّک	)1

راِکُعوَن	ُهم	َو	َکاَة الَة	َو	یُؤتُوَن	الزَّ َِّذیَن	آَمُنوا	الَّذیَن	یُقیُموَن	الصَّ )4	ال  الَبِریَِّة	َخیُر	ُهم	اُولِئَک	الصالِحاِت	َعِمُلوا	َو	آََمنوا	َِّذیَن 	ال )3	اِنَّ
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با1روی1کار1آمدن1بنی1امیه1و1بنی1عباس1بار1دیگر1شراب1و1قمار1در1دربار1آن1ها1رواج1پیدا1کرد1و1برخی1از1مردم1نیز1مرتکب1این1دو1عمل1شدند.1کدام1181.1
آیة1شریفه،1این1عمل1را1نکوهش1می1کند1و1انجام1این1دو1عمل1ناشی1از1فراموشی1کدام1سخن1خداوند1می1باشد؟
	لِلناِس	َمنافُِع	َو	َکِبیٌر	اِثٌم	فِیِهما	ُقل	ـ	َجَهنََّم	نَاِر	فِی	بِِه	َفانهاَر	هاٍر	ُجُرٍف	َشفا	َعلی	بُنیانَُه	َس )1	اَم	َمن	اَسَّ

َسبیاًل	َساَء	َو	فاِحَشًة	َکاَن	َُّه َس	بُنیانَُه	َعلی	َشفا	ُجُرٍف	هاٍر	َفانهاَر	بِِه	فِی	نَاِر	َجَهنََّم	ـ	اِن )2	اَم	َمن	اَسَّ
لِلناِس	َمنافُِع	َو	َکِبیٌر	اِثٌم	فِیِهما	ُقل	ـ	ًَشیئا	الَ	 )3	َو	َمن	یَنَقلِب	َعلی	َعِقَبیِه	َفلَن	یَُضرَّ

َسبیاًل	َساَء	َو	فاِحَشًة	َکاَن	َُّه 	الَ	َشیئاًً	ـ	اِن )4	َو	َمن	یَنَقلِب	َعلی	َعِقَبیِه	َفلَن	یَُضرَّ
کدام1ســخن1از1پیشوایان1دین،1مفهوِم1خطاب1خداوند1متعال1را1که1فرمود:1»ای1فرزند1آدم،1این1مخلوقات1را1برای1تو1آفریدم1و1تو1را1برای1خودم«1191.1

مورد1تأکید1قرار1می1دهد؟
:	مایة	زینت	و	زیبایی	ما	باشید،	نه	مایة	زشتی	و	عیب	ما. 1(	امام	صادق	

:	بندة	کسی	مثل	خودت	نباش،	زیرا	خداوند	تو	را	آزاده	آفریده	است. 2(	امام	علی	
:	خدایا،	اینان	اهل	بیت	من	اند،	آنان	را	از	هر	پلیدی	و	ناپاکی	حفظ	کن. 3(	پیامبر	اکرم	

:	همانا	بهایی	برای	جان	شما	جز	بهشت	نیست،	پس	خود	را	به	کمتر	از	آن	نفروشید. 4(	امام	علی	
چرا1فردی1که1مصداق1عبارت1شریفة1َمِن1اتََّخَذ1اِلَهُه1َهواُه1واقع1شده،1در1دام1شرک1جدید1و1پیچیده1گرفتار1گشته1است؟.1201

1(	لذات	و	شهوات	در	دلش	فزونی	یافته	است	و	معنویّت	نیایش	با	پروردگار	را	درک	نمی	کند.	
2(	لذات	و	شهوات	در	دلش	فزونی	یافته	است	و	در	دنیا	خود	را	مشغول	و	سرگرم	نموده	است.

3(	قدرت	تصرف	در	این	جهان	را	به	دست	آورده	است	و	معنویّت	نیایش	با	پروردگار	را	درک	نمی	کند.
4(	قدرت	تصرف	در	این	جهان	را	به	دست	آورده	است	و	در	دنیا	خود	را	مشغول	و	سرگرم	نموده	است.

اگر1فردی1در1ماه1مبارک1رمضان1تنها1برای1سالمت1جسم1روزه1بگیرد،1حکم1روزة1آن1فرد،1کدام1است؟.1211
1(	باطل	است،	چون	حسن	فعلی	دارد،	اّما	حسن	فاعلی	ندارد.	
2(	باطل	است،	چون	حسن	فعلی	ندارد،	اّما	حسن	فاعلی	دارد.

3(	بالاشکال	است،	چون	حسن	فعلی	دارد،	اّما	حسن	فاعلی	ندارد.

4(	بالاشکال	است،	چون	حسن	فعلی	ندارد،	اّما	حسن	فاعلی	دارد.
،1اگر1بنده1ای1بعد1از1انجام1گناه،1خداوند1به1او1نعمتی1ببخشد1تا1او1استغفار1را1فراموش1کند1و1به1راه1خود1ادامه1221.1 با1توجه1به1فرمایش1امام1صادق1

دهد،1خداوند1درباره1او1چه1می1فرماید؟
یَکِسبوَن	کانوا	بِما	َفاََخذناُهم	)2  الِِمیَن )1	َو	الُ	ال	یَهِدی	الَقوَم	الظَّ

یَعلَموَن	ال	َحیُث	ِمن	َسَنسَتدِرُجُهم	)4 	ُمِهیٌن	َعَذاٌب	لَُهم	َو	اِثماً	لَِیزَداُدوا	)3
خداوند1چه1کسانی1را1به1سوی1خود1و1به1راه1راست1هدایت1می1کند؟.1231

بِِه	اعَتَصُموا	َو	بِالِ	آَمُنوا	َِّذیَن )2	َفاَمَّا	ال 	 		اتََّقوا	َو	آَمُنوا	الُقری	اَهَل	 )1	اَنَّ
ِال	ِمَن	تَقوی	َعلی	بُنیانَُه	َس )4	اَ	َفَمن	اَسَّ 	ًصالِحا	َعِمَل	َو	اآلِخِر	الَیوِم	َو	بِالِ	آَمَن	)3

از1آیة1شریفة1َقد1جاَءُکم1بَصائُِر1ِمن1َربُِّکم1َفَمن1اَبَصَر1َفِلَنفِسِه1َو1َمن1َعِمَی1َفَعَلیها1...1کدام1مفهوم،1دریافت1می1شود؟.1241
1(	خداوند،	امور	جهان	را	تدبیر	می	کند	و	قوانینی	را	بر	آن	حاکم	کرده	و	جهان	مطابق	با	آن	قوانین	عمل	می	کند.	

2(	وجود	اختیار	در	انسان	ناشی	از	ارادة	الهی	است	و	عملی	که	از	ما	سر	می	زند	همگی	وابسته	به	ارادة	خداوند	است.
3(	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.

4(	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.
کدام1مورد،1آثار1زیان1بار1تجّمل1گرایی1مسئولین1و1فساد1اداری1و1مالی1را1بیان1نموده1است؟.1251

1(	عقب	ماندگی	اقتصادی	ـ	ساختار	اداری	پُرمصرف	ـ	بی	اعتمادی	عمومی	ـ	آلودگی	به	ربا	
2(	رواج	مصرف	گرایی	ـ	فریبکاری	در	معامالت	ـ	ترویج	واسطه	گری	ـ	بازده	کم	در	ادارات

3(	عقب	ماندگی	اقتصادی	ـ	فاصله	طبقاتی	ـ	بی	اعتمادی	عمومی	ـ	رواج	مصرف	گرایی
4(	رواج	مصرف	گرایی	ـ	ساختار	اداری	پُرمصرف	ـ	ترویج	واسطه	گری	ـ	آلودگی	به	ربا
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