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1 صفحهآزمون عمومی

ُوراً به کدام ویژگی انسان اشاره دارد؟ َّا کَف راً َو ِإم مَّا َشاکِ ِبیَل ِإ 51- اولین گام برای حرکت در مسیر رستگاری کدام است و آیءه شریفءه ！إنَّا هََدیْنَاُه السَّ
1( شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن ـ هدایت و شکر

2( شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن ـ اختیار و انتخاب
3( شناخت توانایی ها و سرمایه های انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب ـ هدایت و شکر

4( شناخت توانایی ها و سرمایه های انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب ـ اختیار و انتخاب 
نَْیا إالَّ لَهٌْو َو لَِعٌب... کدام مورد را پذیرفته اند؟ اُة الدُّ 52- کسانی که باور دارند ！َو مَا ٰهِذِه الَْحَی

ًحا ِ ُل َصال وِن لََعلِّی أَعَْم بِّ اْرِجُع اَل َر َذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت قَ 1( ！حَتَّی ِإ
وِر ُُم ألْ مِ ا لَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْز بِْر َع 2( ！َو اْص

الَ َریَْب فِیِه مِ الِْقَیاَمِة  لَی یَْو ُکْم ِإ الَ إلهَ إالَّ هَُو لََیْجَمَعنَّ 3( ！اهللُ 
 هُْر نَْیا نَُموُت َو نَحَْیا َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ 4( ！َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ

53- درخواست گناهکاران برای بازگشت به دنیا چه زمانی مطرح می شود و این درخواست با کدام توجیه بیان می گردد؟
ْکُت حاً فِیَما تََر ِ ُل َصال  ـ ！لََعلِّی أَعَْم مِ الِْقَیاَمِة لَی یَْو ُکْم ِإ 2( ！لََیْجَمَعنَّ  ْکُت حاً فِیَما تََر ِ ُل َصال  ـ ！لََعلِّی أَعَْم َذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت 1( ！حَتَّی ِإ

 لَُها ِ ٌة هَُو قَائ ا َکلَِم َه  ـ ！َکالَّ ِإنَّ مِ الِْقَیاَمِة لَی یَْو ُکْم ِإ 4( ！لََیْجَمَعنَّ   لَُها ِ ٌة هَُو قَائ ا َکلَِم َه  ـ ！َکالَّ ِإنَّ َذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت 3( ！حَتَّی ِإ
54- با بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می خورند چگونه برخورد می شود؟

َر َم َو أَخَّ نَْساُن یَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ ِ إلْ ُأ ا 2( ！یَُنبَّ   ًارا طُونِِهْم نَ ُکلُوَن فِی بُ َما یَأْ 1( ！ِإنَّ
 ...اُل َْرُض َو الِْجبَ ألْ ُف ا 4( ！یَْوَم تَْرُج   ...فَْواِهِهْم لَی أَ ْختُِم َع 3( ！الَْیْوَم نَ

55- مطابق آیات سورءه مدثر جهنمیان در پاسخ به سؤال »چه  چیزی شما را به دوزخ درآورد؟« چه می گویند؟
1( خدا را فرمان نمی بردیم و پیامبر او را اطاعت نمی کردیم، شقاوت بر ما چیره شد و گمراه بودیم و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدیم.

2( ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم، شقاوت بر ما چیره شد و گمراه بودیم و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدیم.
3( خدا را فرمان نمی بردیم و پیامبر او را اطاعت نمی کردیم، همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.

4( ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم، همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم. 
56- سرنوشت ابدی انسان ها بر چه اساسی تعیین می شود و وظیفءه ما پس از دریافت این حقیقت، کدام است؟

1( اعمال آنان در دنیا ـ قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد.
2( اعمال آنان در دنیا ـ با عزم خویش، آن چه را که انتخاب کرده ایم عملی سازیم.
3( شناخت اهداف متعالی ـ قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد.

4( شناخت اهداف متعالی ـ با عزم خویش، آن چه را که انتخاب کرده ایم عملی سازیم. 
57- مطابق آیات قرآن کریم، کدام مورد آثار توجه کردن به دعوت های شیطانی برای ترویج قمار و شراب را بیان نموده است؟

2( دوری از یاد خدا ـ بازداشتن از نماز 1( نجاست و پلیدی ظاهری ـ بازداشتن از نماز 
4( دوری از یاد خدا ـ بی خاصیت شدن نماز  3( نجاست و پلیدی ظاهری ـ بی خاصیت شدن نماز 

58- آراستگی و مقبولّیت مربوط به کدام مورد است و »تبرج« در قرآن به چه معنا است؟
1( علت عفاف در زنان و مردان است ـ زیاده روی در آراسته کردن خود و خودنمایی

2( یکی از جلوه های عفاف است ـ زیاده روی در آراسته کردن خود و خودنمایی
3( علت عفاف در زنان و مردان است ـ تحسین و تمجید از آراستگی ظاهری

4( یکی از جلوه های عفاف است ـ تحسین و تمجید از آراستگی ظاهری 
59- کدام مورد، توصیف عفاف حضرت مریم ⒊ در قرآن و حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر اکرم ④ در تاریخ را بیان نموده است؟

1( با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح ⒔ دعوت می کرد ـ در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان حاضر می شدند.
2( با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح ⒔ دعوت می کرد ـ همه جا در کنار مردان برای یاری رساندن به اسالم با حجاب کامل حضور داشتند.

3( حضور او در معبدی که همگان چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند را می ستاید ـ در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان حاضر می شدند.
4( حضور او در معبدی که همگان چه زن و مرد، به پرستش می آیند را می ستاید ـ همه جا در کنار مردان برای یاری رساندن به اسالم با حجاب کامل حضور داشتند. 
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2 صفحهآزمون عمومی

60- کدام مورد، دلیلی برای عبارِت قرآنی »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است« را بیان نموده است؟
1( پیروان همءه ادیان از حقانیت آن آگاه هستند و فقط به دلیل حسادت در راه دین مخالفت می کنند.

2( محتوای اصلی دعوت همءه پیامبران یکسان بوده و اندک تفاوتی در اصول و احکام فرعی آن ها وجود دارد.
3( همءه انسان ها در دوست داشتن فضایل اخالقی و بیزاری از رذایل اخالقی و عمل به احکام الهی مشترک هستند.

4( ویژگی هایی که خداوند در اصل آفرینش انسان قرار داده است با سایر موجودات متفاوت و در نوع انسان مشترک است. 
61- عاقبت تالش مخالفان سرسخت اسالم در مواجهه با سنت تحّدی کدام است و متن های ارائه شده در برابر قرآن چه سرنوشتی پیدا کرده است؟

یراً ـ ممکن است برای افراد غیرمتخصص بی عیب جلوه کند. ٍض ظَِه ثْلِِه َو لَْو َکاَن بَْعُضُهْم لِبَْع الَ یَأْتُوَن بِِم ！ )1
یراً ـ توسط هیچ فرد آگاه و ناآگاهی پذیرفته نمی شود. ٍض ظَِه ثْلِِه َو لَو َکاَن بَعُضُهْم لِبَْع الَ یَأْتُوَن بِِم ！ )2

ثْلِِه ـ ممکن است برای افراد غیرمتخصص بی عیب جلوه کند. وا بُِسوَرٍة مِ ُقولُوَن افَْتَراُه ُقْل فَأْتُ َ 3( ！أَْم ی
ثْلِِه ـ توسط هیچ فرد آگاه و ناآگاهی پذیرفته نمی شود.  وا بُِسوَرٍة مِ ُقولُوَن افَْتَراُه ُقْل فَأْتُ َ 4( ！أَْم ی

62- کدام مورد، به جنبه ای از اعجاز پیامبر اکرم ④ اشاره دارد که الزمءه تحقق آن مجاهدت های ایشان بوده است؟
1( همبستگی عظیم مسلمانان و قدردانی از تالش ها و مجاهدت های ایثارگران در جنگ ها

2( بنای جامعه ای با ایمان به خدا و به دور از شرک در سرزمین بیگانه از ارزش های انسانی
3( بینش عمیقی که از آن برخوردار هستند و دوری از گرفتاری در خطا و اشتباه در نتیجءه آن

4( غلبه بر هوی و هوس با وجود غریزه و اختیار و عوض نکردن هیچ  چیز در دنیا با محبت و رضایت خدا 
63- مطابق روایت نبوی، شرط باقی ماندن بر عقیده به موعود، کدام است و پدر بزرگوار منجی بشریت، فرزند کدام جانشین پیامبر اکرم ④ است؟

2( قیام برای خدا ـ حسن  بن علی ⒔ 1( ایمان راسخ ـ حسن  بن علی ⒔  
4( قیام برای خدا ـ علی  بن محمد ⒔  3( ایمان راسخ ـ علی  بن محمد ⒔  

64- از دیدگاه پیامبر اکرم ④ نتیجءه تبعیض در اجرای عدالت کدام است و ایشان چگونه با این مسئله مبارزه نمود؟
1( پذیرفتن تفاوت طبقاتی ـ ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای

2( پذیرفتن تفاوت طبقاتی ـ تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوی
3( سقوط اقوام و ملل ـ ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای

4( سقوط اقوام و ملل ـ تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوی 
65- شکل جدید جاهلیت که پس از رحلت رسول خدا ④ وارد زندگی مسلمین گردید، چه بود و چه تغییری در جامعه ایجاد نمود؟

1( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت ـ تبدیل جامعءه فداکار عصر پیامبر به جامعه ای راحت طلب
2( تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث ـ تبدیل جامعءه فداکار عصر پیامبر به جامعه ای راحت طلب

3( تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث ـ انزوای شخصیت های اصیل اسالمی و ظهور افراد جاه طلب
4( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت ـ انزوای شخصیت های اصلی اسالمی و ظهور افراد جاه طلب 

66- ویژگی الزم برای »منتظران مصلح« در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟
الَِحاِت لُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا مِنُکم َو َعِم 2( ！الَّ  ُفوا ِذیَن اْسُتْضِع لَی الَّ نَّ َع رِیُد أَْن نَُم 1( ！َو نُ
 ِْکر وِر مِْن بَْعِد الذِّ بُ ََتبَْنا فِی الزَّ 4( ！َو لََقْد ک  َضی لَُهْم نَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَّذی اْرتَ َن 3( ！لَُیَمکِّ

67- با وجود این که امکان تفقه در دین برای همءه مؤمنین فراهم نیست، وظیفءه مؤمنان در کدام مورد بیان شده و ثمرءه انجام صحیح آن برای جامعه چیست؟
یِن ُهوا فِی الدِّ َتَفقَّ ًة ـ ！لَِی وا َکافَّ ا َکاَن الُْمْؤمُِنوَن لَِیْنِفُر 2( ！َو َم  َذُروَن ًة ـ ！لََعلَُّهْم یَحْ وا َکافَّ ا َکاَن الُْمْؤمُِنوَن لَِیْنِفُر 1( ！َو َم

یِن ُهوا فِی الدِّ َتَفقَّ َفٌة ـ ！لَِی ِ َفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائ الَ نَ 4( ！فَلَْو    َذُروَن َفٌة ـ ！لََعلَُّهْم یَحْ ِ َفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائ الَ نَ 3( ！فَلَْو 
68- »مدارا و تحمل سختی ها« و »نیازمندی به زندگی با دیگری« از مصادیق کدام اهداف ازدواج می باشد؟

2( رشد اخالقی ـ انس با همسر 1( رشد اخالقی ـ پاسخ به نیاز جنسی  
4( رشد و پرورش فرزندان ـ پاسخ به نیاز جنسی  3( رشد و پرورش فرزندان ـ انس با همسر 

69- پس از پذیرش بی همتایی خداوند در آفرینش جهان هستی، پذیرش مفهوم کدام آیءه شریفه ضرورت دارد و عدم اعتقاد به آن، کدام نوع از 
شرک را در پی دارد؟

ُق ُکلِّ َشْیٍء ـ شرک در مالکیت ِ 2( ！ُقِل اهللُ َخال ُق ُکلِّ َشْیٍء ـ شرک در والیت  ِ 1( ！ُقِل اهللُ َخال
ِض ـ شرک در مالکیت َْر ألْ َماَواِت َو َما فِی ا ی السَّ 4( ！َو هلِل َما فِ ِض ـ شرک در والیت  َْر ألْ َماَواِت َو َما فِی ا ی السَّ 3( ！َو هلِل َما فِ
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3 صفحهآزمون عمومی

70- کدام مورد، به ترتیب گویای دورشدن انسان از توحید در ابعاد فردی و اجتماعی می باشد؟
اُغوِت لَی الطَّ اَکُموا ِإ رِیُدوَن أَْن یََتَح لَی حَْرٍف ـ ！یُ اِس َمْن یَْعبُُد اهللَ َع 1( ！َو مَِن النَّ

اُغوِت لَی الطَّ اَکُموا ِإ رِیُدوَن أَْن یََتَح ثْلَِها ـ ！یُ ئٍَة بِِم ئَاِت جََزاُء َسیِّ یِّ وا السَّ ِذیَن َکَسبُ 2( ！َو الَّ
 ًئا لَی َعِقبَیِْه فَلَْن یَُضرَّ اهللَ َشیْ َقلِْب َع لَی حَْرٍف ـ ！َو َمْن یَْن اِس َمْن یَْعبُُد اهللَ َع 3( ！َو مَِن النَّ

ًئا لَی َعِقبَیِْه فَلَْن یَُضرَّ اهللَ َشیْ َقلِْب َع ثْلَِها ـ ！َو َمْن یَْن ئٍَة بِِم ئَاِت جََزاُء َسیِّ یِّ وا السَّ ِذیَن َکَسبُ 4( ！َو الَّ
اٍن َخیٌْر گویای کدام یک از اقسام ُحسن عمل می باشد و کدام مورد یکی از راه های  ِه َو ِرْضَو لَی تَقَْوی ِمَن اللَّ انَُه َع َس بُنَْی سَّ 71- عبارِت قرآنی ！َأ َفَمْن َأ

تقویت اخالص را معرفی نموده است؟
2( فعلی ـ نفوذپذیری در برابر وسوسه های شیطان 1( فعلی ـ دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات  

4( فاعلی ـ دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات  3( فاعلی ـ نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان 
72- وجود »آزرم« و »مجازات پیمان شکن« نشانه های آشکاری برای تحقق مفهوم مندرج در کدام آیءه شریفه می باشند؟

ًا َکُفورا مَّ ا َشاکِراً َو ِإ مَّ بِیَل ِإ ا هََدیَْناُه السَّ 2( ！ِإنَّ   ًبیال ًة َو َساَء َس ُه َکاَن فَاِحَش 1( ！إنَّ
َم اِر جََهنَّ اٍر فَانَْهاَر بِِه فِی نَ لَی َشَفا ُجُرٍف هَ َس بُْنَیانَُه َع 4( ！أَْم َمْن أَسَّ  لَیَْنا تُْرجَُعوَن ًة َو ِإ رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ 3( ！َو نَبْ

إنّما المؤمُن بمنزلَِة کّفِة المیزاِن ...« در تبیین و روشنگری پیرامون کدام آیءه شریفه ارائه شده است؟ 73- سخن امام صادق ⒔ »
لََنا ُهْم ُسبُ ا لََنْهِدیَنَّ ِذیَن جَاهَُدوا فِیَن 1( ！َو الَّ

ِض َْر ألْ َماِء َو ا َکاٍت مَِن السَّ لَیِْهْم بََر َتحَْنا َع َ 2( ！لَف
ًة رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 3( ！ُکلُّ نَ

 ثْلََها ئَِة فاََل یُْجَزی ِإالَّ مِ یِّ ثَالَِها َو َمْن جَاَء بِالسَّ 4( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْم
ایجاد  و هم چنین  معمولی  ورزش های  و  بازی ها  در  بیگانه، شرط بندی  فرهنگ  با  مبارزه  منظور گسترش  به  لوح های فشرده  توزیع  و  تولید   -74

پایگاه های اینترنتی با هدف مقابله با ابتذال اخالقی به ترتیب چه حکمی دارند؟
4( واجب کفایی ـ حرام ـ مستحب 3( واجب کفایی ـ جایز ـ جایز  2( مستحب ـ حرام ـ مستحب  1( مستحب ـ جایز ـ جایز 

75- سخن حضرت فاطمه ⒊، »مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلءه میان زمین و آسمان را پر کند بیشتر 
است« در تشریح کدام عبارت و معیار تمدن اسالمی مرتبط با آن قابل استفاده می باشد؟

لَُموَن الَ یَْع ِذیَن  لَُموَن َو الَّ ِذیَن یَْع ْل یَْسَتوی الَّ 2( ！ُقْل هَ  لََنا ُهْم ُسبُ ا لََنْهِدیَنَّ ِذیَن جَاهَُدوا فِیَن 1( ！َو الَّ
 ُروَن َتَفکَّ َ مٍ ی َقْو ِ یَاٍت ل آلَ ًة ِإنَّ فِی ٰذلِك  ًة َو َرحَْم َل بَیَْنُکْم َمَودَّ 4( ！َو جََع  َل الْبَیِْت ْ جَْس أَه ْذِهَب َعْنُکُم الرِّ رِیُد اهللُ لُِی َما یُ 3( ！ِإنَّ
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)پایءه دهم، درس 2/ مقدمه: صفحءه 28، آیه: انسان، 3(- 51  
انسان  شناخت  رستگاری،  مسیر  در  انسان  حرکت  برای  گام  اولین 
است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای او و چگونگی 
به کارگیری این سرمایه ها و هم چنین شناخت موانع حرکت انسان در 

مسیر تقّرب به خداوند
ا کفوراً بیانگر قدرت اختیار  آیءه: ！اّنا هدیناه السبیل اّما شاکراً و اّم

و انتخاب است.

)پایءه دهم، درس 3/ ارتباط مفهومی: آیه، آیه ترکیبی: درس 4، دهم(- 52  
الّ لهو و لعب، این زندگی دنیا  کسانی که آیءه ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ا
جز سرگرمی و بازی نیست. را باور دارند، معتقدان به معاد هستند که 
زندگی دنیوی را کوتاه و گذرا و زندگی حقیقی را در آخرت می دانند. 
الّ هو لیجمعنّکم  آیه ای که به اعتقاد معاد اشاره دارد، آیءه: ！اهلل ال اله ا
الی یوم القیامة ال ریب فیه، خداوند که هیچ خدایی جز او نیست، قطعاً 

شما را در روز قیامت جمع می کند شکی در آن نیست می باشد.

)پایءه دهم، درس 5/ آیه: مؤمنون، 99 و 100(- 53  
با توجه به آیءه: ！حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی 
مرگ  که  آن گاه  قائلها،  هو  کلمة  اّنها  کاّل  ترکت  فیما  صالحاً  اعمل 
که  باشد  بازگردانید  مرا  پروردگارا  می گوید:  فرارسد،  آن ها  از  یکی 
عمل صالح انجام دهم، آن چه را در گذشته ترک کرده ام. هرگز! این 
سخنی است که او می گوید. درخواست گناهکاران برای بازگشت به 
دنیا زمانی مطرح می شود که مرگشان فرارسد و این درخواست با توجیه 

جبران اعمال گذشته است.

)پایءه دهم، درس 6/ متن: صفحءه 77، آیه: یس، 65(- 54  
از  را  خود  شاید  تا  می خورند  دروغ  سوگند  قیامت  روز  در  بدکاران 
مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی 
می زند و اعضای آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و 
علیه صاحب خود شهادت می دهند: ！الیوم نختم علی افواههم، امروز 

.بر دهانشان مهر می نهیم

)پایءه دهم، درس 7/ آیه: تدبر: صفحءه 89(- 55  
با توجه به آیات 43 تا 46 سورءه مدثر جهنمیان می گویند: »ما در دنیا 
از نمازگزاران نبودیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم، همراه بدکاران 

غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.«

)پایءه دهم، درس 8/ مقدمه: صفحءه 98(- 56  
سرنوشت ابدی انسان ها براساس اعمال آنان در دنیا تعیین می شود، 
الزم است تا در این دنیا قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی 

باشد و سرانجام و آخرتی آباد را برای ما رقم بزند.

)پایءه دهم، درس 10/ متن: صفحءه 127(- 57  
خداوند در قرآن دربارءه شراب و قمار می فرماید: »شیطان می خواهد 
با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد 

خدا دور سازد و از نماز بازدارد.«

)پایءه دهم، درس 11/ متن: صفحءه 139(- 58  
یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. برخی 
انسان ها در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی 
می شوند، به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند و به 

خودنمایی می رسند. قرآن  کریم این حالت را »تبّرج« می نامد.

)پایءه دهم، درس 12/ متن: صفحءه 149(- 59  
قرآن  کریم عفت حضرت مریم ⒑ را در معبدی که همگان، چه زن و 
چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید. تاریخ نیز خبر از حضور زنان 
مسلمان در زمان پیامبر ④ در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری 

و کمک به مجروحان می دهد.

)پایءه یازدهم، درس 2/ آیه: تدبر در قرآن: صفحءه 23، متن: صفحءه 24(- 60  
بیانگر واحدبودن دین  دین نزد خداوند اسالم است.«  عبارت: »قطعاً 
سبب  به  است.  مشترک  فطرت  الهی،  دین  وحدت  علت  است.  الهی 
ویژگی های فطری مشترک که خداوند در اصل آفرینش انسان قرار 
داده است، یک برنامءه کلی به انسان ها ارزانی داشته تا آنان را به هدف 
مشترکی در خلقتشان قرار داده است، برساند. این برنامه اسالم نام 

دارد. با توجه به این توضیحات،  پاسخ صحیح است.
بررسی سایر گزینه ها:

 این گزینه بیانگر علت اختالف در دین الهی است.
تفاوت  اصول  در  پیامبران  دعوت  و  است  نادرست  گزینه  این   

نداشته است.
 همءه انسان ها در عمل به احکام الهی مشترک نیستند و میزان 

بندگی و عمل آن ها با یکدیگر متفاوت است.

)پایءه یازدهم، درس 3/ آیه: اسراء، 88، متن: صفحءه 38(- 61  
دعوت به مبارزه را »تحّدی« می گویند و خداوند تأکید می کند که 
هیچ گاه، هیچ کس نمی تواند در این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن 
ال یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیراً، نمی توانند  را بیاورد: ！

 .همانند آن را بیاورند، هرچند پشتیبان هم باشند
از گذشتءه دور تا امروز، مخالفان قرآن  کریم متن هایی ارائه کرده اند که 
برای افراد غیرمتخصص ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک 

از این متن ها در مراکز علمی و تخصصی، مورد قبول واقع نشده است.

)پایءه یازدهم، درس 4/ متن: صفحءه 55(- 62  
رسول خدا ④ در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که 
نظیر آن در تاریخ یافت نمی شود، توانست بزرگ ترین و ماندگارترین 
پیام الهی را به مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به دور از شرک 
انسانی،  ارزش های  از  بیگانه  سرزمینی  در  جامعه ای  چنین  بنای  کند.  بنا 
خود معجزه ای بزرگ بود که فقط با مجاهدت پیامبر اکرم ④ میسر بود.

)پایءه یازدهم، درس 5/ حدیث: صفحءه 66(- 63  
رسول خدا ④ در حدیث جابر فرمودند: »... پس از محمد بن علی به 
ترتیب، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن 
علی، علی بن محمد، حسن بن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد 
که هم نام و هم کنیءه من است. اوست که از نظر مردم پنهان می شود 
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و غیبت او طوالنی می گردد تا آن جا که فقط افرادی که ایمان راسخ 
دارند، بر عقیدءه به او باقی می مانند.«

پدر بزرگوار منجی بشریت، امام حسن عسکری است که ایشان فرزند 
امام هادی )علی بن محمد( است.

)پایءه یازدهم، درس 6/ حدیث و متن: صفحءه 76(- 64  
سقوط  دچار  سبب  بدین  پیشین  ملل  و  »اقوام  فرمود:  خدا ④  رسول 

شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند.«
رسول خدا ④ برای اولین بار در جامعءه آن روز، برابری همءه افراد 
در برابر قانون را اعالم کرد و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد.

)پایءه یازدهم، درس 7/ متن: صفحءه 93(- 65  
گذشت  از  پس  می گوییم:  سلطنت  به  نبوی  عدل  حکومت  تبدیل  در 
مدتی از رحلت رسول خدا ④، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی 

اجتماعی مسلمانان شد.
را  اکرم ④  پیامبر  عصر  فداکار  و  مؤمن  جامعءه  مسیر،  تغییر  این 
پیامبر  به سیره و روش  و بی توجه  به جامعه ای راحت طلب، تسلیم 

اکرم ④ تبدیل کرد.

)پایءه یازدهم، درس 9/ اندیشه و تحقیق: سؤال سوم، آیه: نور، 55(- 66  
منتظران مصلح، خود باید صالح باشند. آیه ای که به صالح بودن اشاره 
کرده، در  آمده: ！اّلذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات، کسانی 

.که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند

)پایءه یازدهم، درس 10/ آیه: تدبر در قرآن: صفحءه 125(- 67  
نیست،  فراهم  مؤمنین  همءه  برای  دین  در  تفقه  امکان  که  آن جا  از 
！و ما کان المؤمنون لینفروا کافّة قرآن  کریم به گروهی از مؤمنان 
دستور داده که وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به 
！فلو ال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفّقهوا  تفقه در دین بپردازند: 
فی الّدین. ثمره و نتیجءه انجام صحیح آن برای جامعه در ادامءه آیه 
آمده که می فرماید: آن گاه که به سوی قوم خویش بازگشتند، آن ها 
را هشدار دهند، باشد که آنان )از کیفر الهی( بترسند: ！لینذروا قومهم 

لعّلهم یحذرون اذا رجعوا الیهم 

)پایءه یازدهم، درس 12/ متن: صفحءه 153(- 68  
مدارا و تحمل سختی ها: رشد اخالقی

نیازمندی به زندگی با دیگری: انس با همسر

)پایءه دوازدهم، درس 2/ متن: صفحه های 19 و 21، آیه: آل - 69  
عمران، 109(

پذیرش بی همتایی خداوند در آفرینش جهان هستی، بیانگر توحید 
در خالقیت است. پس از پذیرش توحید در خالقیت، پذیرش توحید 
در مالکیت ضرورت دارد. از آن جا که خداوند تنها خالق جهان است، 
.پس تنها مالک آن نیز هست: ！و هلل ما فی الّسماوات و ما فی االرض

اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد، معتقد به شرک در مالکیت 
نیز خواهد بود.

)پایءه دوازدهم، درس 3/ آیه: تدبر در قرآن: صفحءه 34/  ترکیبی: - 70  
درس 4، یازدهم(

آیه ای که به شرک عملی در بعد فردی اشاره دارد، آیءه: ！و من الّناس 
من یعبد اهلل علی حرف، از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب 
و کناره ای )تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی( عبادت و بندگی 

می کند، است.
آیه ای که به شرک عملی در بعد اجتماعی اشاره دارد، آیءه: ！یریدون 
 برند طاغوت  نزد  داوری  می خواهند  الطّاغوت،  الی  یتحاکموا  ن  اَ
می باشد. زیرا یکی از نشانه های شرک اجتماعی، حاکمیت طاغوت است.

)پایءه دوازدهم، درس 4/ متن: صفحءه 47، ترکیبی: درس 8، دوازدهم(- 71  
عبارت مطرح در صورت سؤال می فرماید: »آیا آن کس که بنیاد )کار( 

خود را بر پایءه تقوای الهی و خشنودی خدا نهاده بهتر است ...«
بیانگر حسن  انجام کارها،  و رضایت خدا در  نظر گرفتن خشنودی  در 
کار،  انجام دهندءه  که  معناست  بدین  فاعلی  زیرا حسن  است.  فاعلی 

دارای نیت الهی باشد.
انجام  برای  تالش  و  گناه  از  دوری  اخالص،  تقویت  راه های  از  یکی 

واجبات است.
پ.ن: نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان، از میوه های درخت 

اخالص است.

)پایءه دوازدهم، درس 5/ متن: صفحءه 54، آیه: انسان، 3(- 72  
پیمان شکن:  »مجازات  و  پشیمانی«  و  شرم  احساس  »آزرم:  وجود 
هدیناه  آیءه: ！اّنا  که  است  انسان  در  اختیار  نشانءه  مسئولیت پذیری« 

ا کفوراً بیانگر آن است. الّسبیل اّما شاکراً و اّم

)پایءه دوازدهم، درس 6/ ارتباط مفهومی: حدیث، آیه(- 73  
آیءه:  با  نتیجه  سنت »ابتالء« است و در  بیانگر  امام صادق ⒔  سخن 
کسی  هر  فتنة،  الخیر  و  بالّشر  نبلوکم  و  الموت  ذائقة  نفس  ！کّل 
 .چشد و قطعاً ما شما را با شر و خیر می آزماییم طعم مرگ را می 

هم مفهوم است.

)پایءه دوازدهم، درس 8/ متن: صفحه های 101 و 102(- 74  
با فرهنگ  مبارزه  به منظورگسترش  لوح های فشرده  توزیع  و  تولید 

بیگانه: از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایی است.
شرط بندی حتی در بازی ها و ورزش  های معمولی: حرام است.

ایجاد پایگاه های اینترنتی با هدف مقابله با ابتذال اخالقی: مستحب است.

)پایءه دوازدهم، درس 9/ ارتباط مفهومی: حدیث، آیه(- 75  
در  و  می کند  تأکید  عقل گرایی  معیار  بر  فاطمه ⒑  حضرت  سخن 
 نتیجه با آیءه: ！قل هل یستوی اّلذین یعلمون و اّلذین ال یعلمون

مطابقت دارد.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی رياضی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

از توجه به عبارت قرآنی »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.« کدام پیام مفهوم می گردد؟- 51
1( اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

2( برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای معنوی ما هستند.
3( اصل قرارگرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.

4( اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، استعدادهای مادی و معنوی رشد نمی کند.
چرا در قیامت گناهکاران نباید هیچ کس را جز خودشان مالمت نمایند؟- 52

1( میل سرکش در درون انسان سوگند یاد کرده که او را فریب دهد و خود، باید تعقل کند.
2( عوامل بیرونی هیچ تسلطی بر انسان نداشته اند و او خود باید میان خیر و شر انتخاب نماید.

3( نفس اّماره در آن روز خواهد گفت که این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید و شایستءه سرزنش هستید.
4( عوامل درونی و نفس لواّمه انسان را برای رسیدن به لذات زودگذر دنیایی به گناه فرامی خواند و وسوسه می کند.

کدام مورد »امکان« معاد را ثابت می کند و خداوند قدرت خود بر معاد را چگونه برای همءه انسان ها بیان نموده است؟- 53
1( دقت در آفرینش اولیءه انسان ـ سامان دادن مجدد همءه استخوان های ریز و درشت

2( دقت در آفرینش اولیءه انسان ـ رسیدن هر کس به آن چه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی
3( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد ـ بی هدف و عبث نبودن آفرینش انسان و جهان

4( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد ـ رسیدن هر کس به آن چه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی
ِم یُبَْعثُوَن اشاره نموده است؟- 54 لَی یَْو ٌخ ِإ ِهْم بَْرَز ِم یُبَْعثُوَن در عبارت شریفءه ！َو ِمْن َوَرائِ کدام مورد، به وقایع ！یَْو

لُوَن ا تَْفَع لَُموَن َم لَیُْکْم لََحافِِظیَن کراماً کاتبین یَْع 1( ！َو ِإنَّ َع
ًارا طُونِِهْم نَ ُکلُوَن فِی بُ َما یَأْ ی ظُلْماً ِإنَّ اَل الَْیَتاَم أُکلُوَن أَْمَو ِذیَن یَ 2( ！ِإنَّ الَّ

لَُها ِ ٌة هَُو قَائ ا َکلَِم َه حاً فِیَما تََرْکُت َکالَّ ِإنَّ ِ ُل َصال وِن لََعلِّی أَعَْم بِّ اْرِجُع اَل َر 3( ！قَ
ا َکانُوا یَْکِسبُوَن لُُهُم بَِم فَْواِهِهْم َو تَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َو تَْشَهُد أَْرُج لَی أَ ْختُِم َع 4( ！الَْیْوَم نَ

با توجه به آیات سورءه انعام، در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، چه چیزی را آرزو می کنند؟- 55
1( ای کاش دوستان مؤمن و خوب برای خود انتخاب می کردیم، تا باعث هدایت ما در دنیا شوند.

2( ای کاش همراه و هم مسیر با دشمنان خدا و پیامبر اکرم ④ نبودیم و از هدایت شوندگان بودیم.
3( ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.
4( ای کاش فرزندان صالحی تربیت می کردیم تا برای ما در دنیا خیرات و برکاتی از پیش می فرستادند.

با توجه به سخن امیرالمؤمنین ⒔ ، گذشت ایام چه آفتی را در پی دارد و کدام اقدام، آن را از سر راه برمی دارد؟- 56
1( ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها ـ باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد

2( تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث ـ باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد
3( ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها ـ انتخاب بهترین زمان ها برای عهدبستن با خدا

4( تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث ـ انتخاب بهترین زمان ها برای عهدبستن با خدا
دستیابی به اهداف بزرگ و موفقیت انسان در گروی بهره مندی از ثمرات کدام دستور الهی می باشند؟- 57

الُِحوَن رِثَُها ِعبَاِدَی الصَّ َْرَض یَ ألْ ْکرِ أَنَّ ا وِر مِْن بَْعِد الذِّ بُ ََتبَنا فِی الزَّ 1( ！وَ  لََقْد ک
ِذیَن مِْن قَبْلُِکْم لَی الَّ ا ُکتَِب َع َیاُم َکَم لَیُْکُم الصِّ وا ُکتَِب َع ِذیَن آَمُن یَُّها الَّ 2( ！یَا أَ

ًة ًة َو َرحَْم َل بَیَْنُکْم َمَودَّ لَیَْها َو جََع اجاً لَِتْسُکُنوا ِإ ُفِسُکْم ُأْزَو ْ 3( ！َو مِْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم مِْن أَن
ِذیَن مِْن قَبْلِِهْم لََف الَّ ْ ِض َکَما اَسَتخ َْر ألْ ُهْم فِی ا َفنَّ الَِحاِت لََیْسَتْخلِ لُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا مِْنُکْم َو َعِم 4( ！َوَعد اهللُ الَّ

قرآن کریم »تبرج« را چه نوع کاری می شمارد و به چه علت دین اسالم ما را از آن پرهیز می دهد؟- 58
1( جاهالنه ـ چون تمجید دیگران قدرت تعقل و تفکر را از انسان می گیرد و باعث می شود استعدادهایش شکوفا نشود.
2( حقیرانه ـ چون تمجید دیگران قدرت تعقل و تفکر را از انسان می گیرد و باعث می شود استعدادهایش شکوفا نشود.

3( جاهالنه ـ باعث غفلت انسان از هدف اصلی و اشتغال به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا را ندارد.

4( حقیرانه ـ باعث غفلت انسان از هدف اصلی و اشتغال به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا را ندارد.
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2 صفحهآزمون عمومی

دستیابی به اکسیر حیات توسط انسان، وابسته به چیست و فایدءه حیات بخش جهان مادی، از جمله ما انسان ها کدام است؟- 59
یِیُکْم اُکْم لَِما یُحْ َذا َدَع  ـ ！ِإ لَْنا مَِن الَْماِء ُکلَّ َشْیٍء حَیٍّ 1( ！جََع

ًتا لَْدْة َمیْ َ یَِی بِِه ب  ـ ！لُِنحْ لَْنا مَِن الَْماِء ُکلَّ َشْیٍء حَیٍّ 2( ！جََع
یِیُکْم اُکْم لَِما یُحْ َذا َدَع وِل ـ ！ِإ ُس 3( ！اْسَتِجیبُوا هلِِل َو لِلرَّ

ًتا لَْدْة َمیْ َ یَِی بِِه ب وِل ـ ！لُِنحْ ُس 4( ！اْسَتِجیبُوا هلِِل َو لِلرَّ

گفتار کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند و مرحلءه آغازین تحدی قرآن، به ترتیب در کدام مورد آمده است؟- 60
... ُخطَُّه بَِیِمینَِك الَ تَ لُو مِْن قَبْلِه مِْن کَِتاٍب َو  ا ُکْنَت تَتْ ْرتَاَب الُْمبِْطلُوَن ـ ！َو َم الَ ！ )1
... ثِْل هَٰذا وا بِِم لَی أَْن یَأْتُ ِنُْس َو الِْجنُّ َع إلْ  ـ ！لَئِن اجََتَمَعِت ا ْرتَاَب الُْمبِْطلُوَن الَ ！ )2

... ُخطَُّه بَِیِمینَِك الَ تَ لُو مِْن قَبْلِه مِْن کَِتاٍب َو  ا ُکْنَت تَتْ ُقولُوَن افَْتَراُه ـ ！َو َم َ 3( ！ی
... ثِْل هَٰذا وا بِِم لَی أَْن یَأْتُ ِنُْس َو الِْجنُّ َع إلْ  ـ ！لَئِن اجََتَمَعِت ا ُقولُوَن افَْتَراُه َ 4( ！ی

شرط رهایی از گمراهی )... لَن تضّلوا ابداً( در روایت نبوی کدام است و از این روایت کدام پیام دریافت می گردد؟- 61
1( تمسک به دو یادگار پیامبر اکرم ④ ـ اطاعت از هر یک از آن ها برای هدایت کافی است.

2( تمسک به دو یادگار پیامبر اکرم ④ ـ وجود معصوم در کنار معجزءه جاوید همیشگی است.
3( فهمیدن مصداق اولی االمر با معرفی رسول خدا ④ ـ اطاعت از هر یک از آن ها برای هدایت کافی است.

4( فهمیدن مصداق اولی االمر با معرفی رسول خدا ④ ـ وجود معصوم در کنار معجزءه جاوید همیشگی است.

با توجه به احکام جهاد در بیان نبوی، اگر یکی از مشرکان در میانءه جنگ درخواست دانستن مطالبی در مورد اسالم داشت، وظیفءه مسلمین - 62
در قبال او کدام است؟

1( او در پناه خداست و پس از آن هیچ گاه نباید با او جنگید تا زمانی که کالم خدا را بشنود و به سوی قومش بازگردد.
2( نباید جنگ ادامه یابد و او برادر دینی شماست. او به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد تا کالم خدا را بشنود.

3( او در پناه خداست تا کالم خدا را بشنود و اگر اسالم را نپذیرفت به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد.
4( باید جنگ را تعطیل کرد تا همءه مشرکان به محل امن برسند و در محل خود کالم خدا را بشنوند.

َقابِکُْم در کدام مورد آمده است؟- 63 لَی َأْع َل انَْقلَبُْتْم َع آثار بی توجهی به هشدار قرآن کریم در رابطه با پیامبر اکرم ④ ！َأ َفِإْن مَاَت َأْو ُقِت
1( رواج قرآن برای معناکردن به نفع دنیاطلبان ـ شناخته شدن منکر و ناشناخته ماندن معروف

2( شناخت پیمان شکنان و فراموش کنندگان قرآن ـ شناخته شدن منکر و ناشناخته ماندن معروف
3( رواج قرآن برای معناکردن به نفع دنیاطلبان ـ فزونی پشت کنندگان به صراط مستقیم و دوری از حق

4( شناخت پیمان شکنان و فراموش کنندگان قرآن ـ فزونی پشت کنندگان به صراط مستقیم و دوری از حق

ارتباط امام زمان ⒌ با مردم از طریق نواب خاص از چه زمانی آغاز شد و این دوران چگونه پایان یافت؟- 64
1( 260 هجری ـ زندگی مخفی امام ⒔ و ناسپاسی مردم در پیروی از رهبران آسمانی
2( 329 هجری ـ زندگی مخفی امام ⒔ و ناسپاسی مردم در پیروی از رهبران آسمانی

3( 329 هجری ـ نامءه امام ⒔ به چهارمین نائب و اعالم آغاز مرحلءه دوم غیبت
4( 260 هجری ـ نامءه امام ⒔ به چهارمین نائب و اعالم آغاز مرحلءه دوم غیبت

اکنون که فهمیدیم به فرمایش امیرالمؤمنین ⒔ »قدر و ارزش جان انسان، بهشتی به وسعت همءه آسمان ها و زمین است.« چه وظیفه ای داریم - 65
و چرا انسان عزیز، غیرخدا را کوچک می بیند؟

1( فال تبیعوها اال بها ـ خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.
2( لیس النفسکم ثمن اال الجنة ـ خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.

3( فال تبیعوها اال بها ـ خداوند فرزندان آدم را بر بسیاری مخلوقات برتری داده است.
4( لیس النفسکم ثمن اال الجنة ـ خداوند فرزندان آدم را بر بسیاری مخلوقات برتری داده است.

به ترتیب »سالمت جسمی و روانی« و »عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف« مصداق کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده می باشد؟- 66
2( شناخت معیارهای همسر مناسب ـ پاسخ به نیاز جنسی 1( رشد و پرورش فرزندان ـ پاسخ به نیاز جنسی 

4( شناخت معیارهای همسر مناسب ـ شناخت معیارهای همسر مناسب 3( رشد و پرورش فرزندان ـ شناخت معیارهای همسر مناسب 
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3 صفحهآزمون عمومی

لَی اهلِل َو اهللُ هَُو الْغَِنيُّ الَْحِمیُد ارائه نمود؟- 67 ُفقََراُء إِ نْتُْم الْ یَُّها النَّاُس َأ کدام بیت را می توان به عنوان تمثیلی گویا از مفهوم مندرج در آیءه شریفءه ！یَا َأ
بینم ـــو  ت صــحــرا  ــرم  ــگ ــن ب صــحــرا  ـــه  ب  )1 
تهی آب  ز  بــــود  ـــه  ک ابــــری  ــک  ــش خ  )2 
مهر و  مــه  از  اگــرچــه  نــدیــدم  ــت  دوس نظیر   )3 
جهان ذرات  ز  مــی تــابــد  ــو  ت رخــســار  مهر   )4

ــــو بــیــنــم ــــــا ت ـــنـــگـــرم دری ــــــا ب ــــه دری  ب
آب دهــــــی صـــفـــت  وی  از  ــــد  ــــای  ن
دوســـت رخ  ــل  ــاب ــق م در  ــا  ــه ه ــن آی  نـــهـــادم 
سود چه  نابینا  ــده  دی و  ــور  ن ز  پر  عالم  دو  هر 

داً به کدام مورد می توان برای تعیین واسطه میان - 68 ُِك فِی ُحکِْمِه َأَح ْشر الَ یُ ا لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولٍِیّ َو  با توجه به مفهوم نهفته در آیءه شریفءه ！مَ
خدا و بندگان استناد جست؟

ثَْنی َو ُفَراَدی ُقوُموا لِلَّـِه َم َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَ 2( ！ُقْل ِإنَّ  َذُروَن لَیِْهْم لََعلَُّهْم یَحْ َذا َرجَُعوا ِإ 1( ！لُِیْنِذُروا قَْوَمُهْم ِإ
وِن اهلِل أَنَْداداً یُِحبُّونَُهُم َکُحبِّ اهلِل ُذ مِْن ُد ِخ اِس َمْن یَتَّ 4( ！مَِن النَّ  َکاَة َو هُْم َراکُِعوَن الَة َو یُْؤتُوَن الزَّ ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ 3( ！الَّ

کُْم َأْولَِیاَء ... افراد باایمان از کدام رفتار با دشمن خداوند منع شده اند و علت - 69 ی َو َعُدوَّ ُذوا َعُدوِّ الَ تَتَِّخ یَُّها الَِّذیَن آمَنُوا  با تدبّر در آیءه شریفءه ！یَا َأ
آن چگونه بیان شده است؟

 ُکْم مَِن الَْحقِّ وا بَِما جَاَء 2( مهربانی ـ ！وَ  قَْد َکَفُر   ُکْم مَِن الَْحقِّ وا بَِما جَاَء 1( همنشینی ـ ！وَ  قَْد َکَفُر
لَی حَْرٍف 4( مهربانی ـ ！َمْن یَْعبُُد اهللَ َع  لَی حَْرٍف 3( همنشینی ـ ！َمْن یَْعبُُد اهللَ َع

در عمل به کدام فرمان الهی، همان نتیجءه مطلوب پاسخگویی مناسب به نیازهای برتر حاصل می گردد و عدم شناخت کدام نیاز برتر، سبب - 70
تباه شدن عمر انسان می شود؟

وِر ـ درک آیندءه خویش مِ األُُم لَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْز بِْر َع 1( ！َو اْص
وِر ـ شناخت هدف زندگی مِ األُُم لَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْز بِْر َع 2( ！َو اْص

ثَْنی َو ُفَراَدیـ درک آیندءه خویش ُقوُموا هلِِلِ َم َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَ 3( ！ُقْل ِإنَّ
ثَْنی َو ُفَراَدی ـ شناخت هدف زندگی ُقوُموا هلِِلِ َم َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَ 4( ！ُقْل ِإنَّ

در رابطه با علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند، کدام مورد در مقام بیان مفهوم علل طولی به کار رفته است؟- 71
1( علت ها در یک ردیف و هر کدام مستقل از دیگری می باشند.

2( هر یک از عوامل و عناصر، اثر خاصی را مستقل از دیگری اعمال می کند.
3( علت ها نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار دارند و مستقل نیستند.

4( هر عامل به طور مستقیم نقش خاصی را بر عهده دارد و علت مرتبءه پایین، وابسته به علت مرتبءه باالیی نیست.
پیام موجود در عبارت »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم )و به هر کس اراده کنیم( می دهیم« در - 72

کدام عبارت قرآنی به صراحت و روشنی تبیین شده و مورد تأکید قرار گرفته است؟
لَیَْنا تُْرجَُعوَن ًة َو ِإ رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبُ ِ ْفِس َذائ 2( ！ُکلُّ نَ  ًورا بَِّك َمحْظُ طَاُء َر ا َکاَن َع بَِّك َو َم طَاِء َر ِء مِْن َع الَ ِء َو هُؤ الَ 1( ！ُکالاًّ نُِمدُّ هُٰؤ

لَُموَن الَ یَْع ِرُجُهُم مِْن حَیُْث  وا بِآیَاتَِنا َسَنْسَتْد بُ ِذیَن َکذَّ 4( ！َو الَّ  لَُموَن ْ الَ یُظ ثْلََها َو هُْم  ئَِة فاََل یُْجَزی إالَّ مِ یِّ 3( ！َو َمْن جَاَء بِالسَّ
وعدءه »آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب« و »دامی که سبب عادت به گناه می شود« به ترتیب، برخواسته از کدام حیله های - 73

شیطان برای دورکردن انسان از توبه می شوند؟
2( تسویف ـ گام به گام کشاندن به سوی گناه 1( تسویف ـ به تأخیر انداختن توبه  

4( ناامیدکردن از رحمت الهی ـ گام به گام کشاندن به سوی گناه 3( ناامیدکردن از رحمت الهی ـ به تأخیر انداختن توبه 
به ترتیب، کدام مورد از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و به وجود آمدن فاصلءه طبقاتی است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی، باعث - 74

بی اعتمادی عمومی می شود و وظیفءه مجموعءه افراد جامعه در راستای سالم نگه داشتن روابط اقتصادی کدام است؟
1( سلطه و نفوذ بیگانگان ـ امر به معروف و نهی از منکر

2( سلطه و نفوذ بیگانگان ـ دوری از تجمل گرایی و ساده زیستی
3( تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی ـ امر به معروف و نهی از منکر

4( تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی ـ دوری از تجمل گرایی و ساده زیستی
سخن َزهرة بن عبداهلل، »ما باید امر خداوند را در مورد همءه طبقات رعایت کنیم.« برای توضیح و تبیین کدام آیءه شریفه، بیان شده است؟- 75

... لَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن َناِت َو أَنَْز ا بِالْبَیِّ لََن لَْنا ُرُس 2( ！لََقْد أَْرَس  ... ِل ُس ٌة بَْعَد الرُّ لَی اهلِل حُجَّ اِس َع رِیَن لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّ رِیَن َو ُمنِْذ الً ُمبَشِّ 1( ！ُرُس
... ِض َْر ألْ َماِء َو ا َکاٍت مَِن السَّ لَیِْهْم بََر َتحَْنا َع َ 4( ！لَف  ... یِیُکْم اُکْم لَِما یُحْ َذا َدَع وِل ِإ ُس 3( ！اْسَتِجیبُوا هلِِلِ َو لِلرَّ
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 این آیه بیانگر شهادت اعضای بدن انسان در مرحلءه حضور شاهدان 
و گواهان در قیامت است و در نتیجه پاسخ صحیح است.

)پایءه دهم، درس 6،  صفحءه 78(- 55  
با توجه به آ یءه 27 سورءه انعام، در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت 
آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش خود کرده و آرزو 
می کنند: »ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را 

تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان بودیم.«

)پایءه دهم، درس 8، حدیث و متن: صفحءه 101(- 56  
موجب  و  دارد  پی  در  آفاتی  ایام،  »گذشت  می فرماید:  علی ⒔  امام 
ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.« این حدیث بر لزوم »مراقبت« 
تأکید دارد. بنابراین باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، آن 

را از سر راه برمی دارد.

)پایءه دهم، درس 10، متن: صفحءه 129، آیه: بقره، 183(- 57  
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ، به میزان تسلط 
او بر خویش، خودنگه داری و تقوا بستگی دارد. خداوند، انسان  را به روزه 
راهنمایی می کند که اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی 
بر خود پیدا می کند که می تواند موانع درونی را کنار بزند و گام های 
موفقیت به سوی برترین هدف های زندگی را به خوبی بردارد. آیءه ！یا 
ایّها اّلذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی اّلذین من قبلکم 

لعلّکم تّتقون به روزه اشاره دارد.

)پایءه دهم، درس 11، متن: صفحءه 139(- 58  
قرآن کریم تبرج را کاری جاهالنه می شمرد. همان دینی که ما را به 
پرهیز  آراستگی  افراط در  و  از خودنمایی  توصیه می کند،  آراستگی 
می دهد؛ زیرا زیاده روی در آراستگی و توجه بیش از حد به آن باعث 
غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود 

که عاقبتی جز دورشدن از خدا ندارد.

)پایءه یازدهم، تفکر و اندیشه: صفحءه 9/ آیه: انفال، 24، فرقان، 49(- 59  
حیات روح بشر وابسته به پذیرش دین الهی است و با پذیرش دعوت 
ایّها  یافت: ！یا  اکسیر حیات دست  این  به  او می توان  خدا و رسول 
اّلذین آمنوا استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم : »ای 
کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید، آن گاه که 

شما را به چیزی فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.«
آب، حیات بخش جهان مادی از جملءه ما انسان هاست: ！لنحیی به 

بلدة میتاً : »تا به وسیلءه آن سرزمین مرده را زنده کنیم.«

)پایءه یازدهم، درس 3/ متن: صفحءه 37، آیه: یونس، 38، اسراء، 88(- 60  
یقولون  ！ام  می گویند:  دارند،  قرآن شک  الهی بودن  در  که  کسانی 
افتراه : »آیا می گویند: او به دروغ قرآن را به خدا نسبت داده است؟«
ابتدا  دارند،  شک  کریم  قرآن  الهی بودن  در  که  کسانی  به  خداوند 
پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند: ！قل لئن اجتمعت 
االنس و الجّن علی اَن یأتوا بمثل هذا القرآن : »بگو اگر تمامی انس 

و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند ...«

)پایءه دهم، درس یک، تدبر: صفحه های 17 و 18(- 51  
مفهوم آیءه مطرح در صورت سؤال، اصل قرارگرفتن هدف های دنیوی 
در برابر هدف های اخروی است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم 

که به این مفهوم اشاره دارد.
بررسی گزینه ها:

 این مفهوم صحیح است.
گزینه های  و  این مفهوم به اصل قرارگرفتن هدف های اخروی 

اشاره دارد.
 این مفهوم نادرست است و اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان 
هدف اصلی برگزیند، تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی هستند.

)پایءه دهم، درس دوم، متن: صفحءه 33، آیه: ابراهیم، 22(- 52  
خداوند از عاملی بیرونی )شیطان( خبر می دهد که سوگند یاد کرده است 
(. کار او وسوسه کردن و  که فرزندان آدم را فریب دهد )نادرستی 
فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما 
هستیم که به او اجازءه وسوسه می دهیم. همین دشمن در روز قیامت به 
اهل جهنم می گوید: »البته من بر شما تسلطی نداشتم )درستی  (، 
مرا  بودید که دعوت  این خودتان  به گناه دعوت کردم.  را  فقط شما 

پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا )نادرستی  («.
با توجه به توضیحات باال، علت آن که در قیامت گناهکاران هیچ کس 
جز خودشان را نباید مالمت کنند،  آن است که عوامل بیرونی مانند 
شیطان، تسلطی بر انسان نداشته اند و او خود اختیار دارد و باید میان 

خیر و شر انتخاب نماید.
پ.ن: نفس لّوامه که در  آمده، انسان را به گناه فرانمی خواند، بلکه 

در برابر گناه او را سرزنش می کند.

)پایءه دهم، درس 4، متن: صفحه های 54 و 55(- 53  
یکی از دالیلی که بر امکان معاد داللت دارد، آفرینش نخستین انسان 
است. در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش 
نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وی را تذکر 
می دهد. در این آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است 
انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند: »و برای 
ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، 
گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟« در نتیجه 
»سامان دادن مجدد همءه استخوان های ریز و درشت« پاسخ صحیح است.

)پایءه دهم، درس 5، آیه: مؤمنون، 100، ترکیبی: درس 6، دهم(- 54  
قیامت است که در عبارت: ！و من   یبعثون وقایع ！یوم  از  منظور 
ورائهم برزخ الی یوم یبعثون : »و پیش  روی آن ها برزخ و فاصله ای 
است تا روزی که برانگیخته می شوند.« آمده است. بنابراین باید گزینه ای 

را انتخاب کنیم که به وقایع قیامت اشاره داشته باشد.
بررسی گزینه ها:

 این آیه به ثبت و ضبط همءه اعمال توسط فرشتگان اشاره دارد.
 این آیه به تجسم عمل در قیامت اشاره دارد.

 این آیه بیانگر درخواست  گناهکاران به دنیا برای جبران اعمالشان 
در برزخ است.
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)پایءه یازدهم، درس 12، متن: صفحءه 154(- 66  
ارتباط  عدم  و  روانی  و  مناسب، سالمت جسمی  همسر  معیارهای  از 

قبلی با جنس مخالف است.

)پایءه دوازدهم، درس 1، ارتباط مفهومی: آیه/ بیت(- 67  
نیازمندی مخلوقات به خداوند و  مفهوم آیءه مطرح در صورت سؤال، 
بی نیازی ذاتی خدا از آن هاست. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم 

که به این مفهوم اشاره دارد:
بررسی گزینه ها:

 این گزینه  بیانگر تجلی خداوند در مخلوقات است. )درس یک دوازدهم(
 این گزینه بیانگر نیازمندی پدیده ها و مخلوقات در پیدایش خود به 

خداست. بنابراین پاسخ صحیح است. )درس یک دوازدهم(
ــت.  ــد بر توحید عملی در بعد فردی اس ــن گزینه بیانگر تأکی  ای

)درس سه دوازدهم(
 این گزینه بیانگر افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند از 

راه های تقویت اخالص است. )درس چهار دوازدهم(

)پایءه دوازدهم، درس 3، آیه: کهف، 26/ ترکیبی: درس 5، یازدهم(- 68  
است.  توحید در والیت  بیانگر   ... ولّی  من  دونه  لهم من  آیءه: ！ما 
اگر خداوند، پیامبر اکرم ④ و امامان را ولّی انسان ها معرفی می کند، 
بدین معناست که ایشان را واسطءه والیت خود و رسانندءه فرمان هایش 
وله و الّذین آمنوا  انّمـا ولّیکم اهلل و رسـ ــت. آیءه: ！ ــرار داده اس ق
ــون : »همانا ولّی  ــالة و یؤتون الزکاة و هم راکع ــن یقیمون الّص اّلذی
ــانی اند که ایمان آورده اند. همان  ــما فقط خداوند و رسول او و کس ش
ــال رکوع زکات  ــر پا می دارند و در ح ــه نماز را ب ــی ک ایمان آورندگان
ــطه میان خدا و بندگان برای والیت  می دهند.« به تعیین امام یا واس

الهی اشاره دارد.

)پایءه دوازدهم، درس 3، آیه: ممتحنه، 1(- 69  
خداوند در آیءه یک سورءه ممتحنه می فرماید: ！یا ایّها اّلذین آمنوا ال 
بما  و قد کفروا  بالموّدة  الیهم  تلقون  اولیاء  عدّوکم  و  عدّوی  تّتخذوا 
و  من  آورده اید، دشمن  ایمان  که  کسانی  »ای   : الحّق جاءکم من 
دشمن خودتان را دوست نگیرید، )به گونه ای که( با آنان مهربانی کنید، 
حال آن که آنان به دین حقی که برای شما آمده است، کفر ورزیده اند.«

)پایءه یازدهم، درس 1، متن: صفحه های 12 و 13/ ترکیبی: - 70  
درس 4، دوازدهم(

نتیجءه مطلوب پاسخگویی مناسب به نیازهای برتر همان رسیدن به هدف 
خلقت است. هدف خلقت، بندگی و تقرب به خداست. آیه ای که به این 
مفهوم اشاره دارد، آیءه: ！قل اّنما اعظکم بواحدة اَن تقوموا هلل مثنی 
و فرادی : »)به بندگانم( بگو شما را فقط یک موعظه می کنم. )و 
آن( این که به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید.« است. 

زیرا این آیه نیز به تجلی توحید عملی و بندگی خدا اشاره دارد.
خود  حقیقی  هدف  انسان  اگر  می گوییم:  زندگی  هدف  شناخت  در 
را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست 

داده است.

)پایءه یازدهم، درس 5/ حدیث و تفکر در حدیث: صفحءه 67(- 61  
با توجه به حدیث ثقلین که می فرماید: »ما ان تمّسکتم بهما لن 
تضّلوا ابداً، اگر به این دو )کتاب خدا و عترت پیامبر ④( تمسک 
جویید، هرگز گمراه نمی شوید.« شرط رهایی از گمراهی،  تمسک به 

دو یادگار پیامبر اکرم ④ است.
از این روایت، با توجه به عبارت: »و اّنهما لن یفترقا حتی یردا علی 
الحوض« این پیام استخراج می شود که: وجود معصوم در کنار قرآن 

)معجزءه جاوید( همیشگی است. 
پ.ن: یکی دیگر از پیام های حدیث ثقلین این است که برای هدایت 
و سعادت اخروی، باید از هر دو اطاعت کرد و نمی توان فقط از یکی 

از دو یادگار پیامبر ④ پیروی کرد.

)پایءه یازدهم، درس 6، متن: صفحءه 78(- 62  
پیامبر ④ می فرمود اگر در بحبوحءه جنگ، یکی از مشرکان خواست 
تا در مورد حقیقت اسالم مطلبی بداند، او در پناه اسالم است تا کالم 
خدا را بشنود، اگر اسالم را پذیرفت، او هم برادر دینی شماست و اگر 
قبول نکرد، او را به جایی که احساس امنیت می کند، برسانید و پس 

از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید.

)پایءه یازدهم، درس 7 و 8، آیه: آل عمران، 144، حدیث: صفحءه 99(- 63  
آیءه ！ا فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، مسلمانان را در خصوص 

بازگشت به جاهلیت پس از پیامبر اکرم ④ هشدار داده است. 
آثار بی توجهی به این هشدار، در سخنرانی امام علی ⒔ آمده است: 
»کاالیی رایج تر و فراوان تر از قرآن نیست، آن گاه 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.«
پ.ن: شناخت پیمان شکنان و فراموش کنندگان قرآن، راه وفاداری و 
پیروی از قرآن است نه نشانءه بازگشت به جاهلیت. در نتیجه گزینه های 

 و  نادرست است.
فزونی پشت کنندگان به صراط مستقیم و دوری از حق نیز در سخنرانی 
امام علی ⒔ نیامده و در نتیجه گزینه های  و  نیز نادرست است.

)پایءه یازدهم، درس 9، متن: صفحءه 111(- 64  
پس از شهادت امام حسن عسکری ⒔ در سال 260 هجری قمری، 
امامت امام مهدی ⒌ آغاز شد. امام در دورءه غیبت صغری، از طریق 
چهار نفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در 
به  بزرگوار  این چهار شخصیت  را رهبری می کرد.  آنان  و  بود  ارتباط 
»نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف اند. شش روز مانده به درگذشت 
آخرین نایب، امام عصر ⒌ برای ایشان نامه ای نوشت و فرمود به فرمان 

خداوند، پس از وی جانشینی نیست و مرحلءه دوم غیبت آغاز می شود. 

)پایءه یازدهم، درس 11، حدیث: صفحءه 140(- 65  
الّ الجّنة فال تبیعوها  امام علی ⒔ می فرماید: »اّنه لیس النفسکم ثمن ا
الّ بها، همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به  ا
کم تر از آن نفروشید.« طبق این حدیث، وظیفءه ما در برابر فهم قدر و 

منزلت خود، نفروختن خویش به بهایی کم تر از بهشت است.
بزرگ  آنان  نظر  »خالق جهان در  فرمود:  ایشان  نیز  دیگر  در حدیث 

است. از این جهت غیر خدا در نظرشان کوچک است.«

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

6

)پایءه دوازدهم، درس 6، متن: صفحه های 58 و 59(- 71  
ویژگی علل طولی: علت ها نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار 

دارند و مستقل نیستند.
پ.ن: سایر گزینه ها مرتبط به ویژگی های علل عرضی است.

/ ترکیبی: - 72 )پایءه دوازدهم، درس 6، ارتباط مفهومی: آیه/ آیه   
درس 1، دهم(

این  بیانگر سنت امداد الهی است. طبق  آیءه مطرح در صورت سؤال 
سنت، کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تالش می کند، 
همان را به دست می آورد. آیءه: ！کاّل نمّد هوالء و هوالء من عطاء ربّك 

ك محظوراً نیز به همین سنت اشاره دارد. و ما کان عطاء ربّ

)پایءه دوازدهم، درس 7، صفحه های 84 و 85(- 73  
وعدءه »آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب«: ناامیدکردن 

از رحمت الهی 
دامی که سبب عادت به گناه می شود: به تأخیر انداختن توبه )تسویف(

)پایءه دوازدهم، درس 8، صفحءه 104(- 74  
اشرافی گری، تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از 
مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و به وجود آمدن فاصلءه طبقاتی 
است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی، باعث بی اعتمادی عمومی و رواج 

تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود.
مجموعءه افراد جامعه باید با پیروی از پیامبر اکرم ④ و امر به معروف 

و نهی از منکر روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.

)پایءه دوازدهم، درس 9/ متن: صفحءه 112، آیه: حدید، 25(- 75  
سخن زهرة بن عبداهلل مبنی بر رعایت دستور خداوند در مورد همءه 
طبقات، همان رعایت عدالت و برابری است. این مفهوم در آیءه: ！لقد 
ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس 

بالقسط آمده است.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

تن دادن به رذایل در اولین مرحله چه اثری در وجود انسان ایجاد خواهد کرد؟- 51
1(تواناییدرکواقعیاتراازانسانمیگیردوروحاورابهبرزخمیکشاند.

2(برایرسیدنبهلذتهایزودگذردنیایی،دچاروسوسههایدرونیمیشود.
3(جزئیاتآنبهوقوعمیپیونددوسوابقذهنیفردرابهسویگناهسوقمیدهد.

4(موجبسقوطبعدغیرجسمانیانسانوازدسترفتنسرمایههایارزشمندشمیشود.

حدیث شریف »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« با کدام آیءه شریفه، هم مفهوم است و پیامبر اکرم ④ باهوش ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی می کنند؟- 52
وِن...ـفراوانبهیادمرگاندوبهترازدیگرانخودرابرایآنآمادهمیکنند. اْرِجُع بِّ قَاَلَر الَْمْوُت َذاجَاَءأَحََدهُُم 1(！حَتَّیِإ
نْیانَُموُتَونَحَْیا...ـفراوانبهیادمرگاندوبهترازدیگرانخودرابرایآنآمادهمیکنند. حَیاتَُناالدُّ الُواَماِهَیإالَّ 2(！َوقَ

نْیانَُموُتَونَحَْیا...ـگرچهدردنیازندگیمیکنندوزیباهمزندگیمیکنند،امابهآندلنمیسپرند. حَیاتَُناالدُّ الُواَماِهَیإالَّ 3(！َوقَ
وِن...ـگرچهدردنیازندگیمیکنندوزیباهمزندگیمیکنند،امابهآندلنمیسپرند. اْرِجُع بِّ قَاَلَر الَْمْوُت َذاجَاَءأَحََدهُُم 4(！حَتَّیِإ

کدام عبارت، به وجود شعور و آگاهی پس از مرگ اشاره دارد؟- 53
ْکُت فَیَماتََر حاً ِ ُلَصال لََعلِّیأَعَْم وِن اْرِجُع بِّ ！قَاَلَر )2 ْقَواهَا ُفُجوَرهَاَوتَ لَْهَمَها فََأ اهَا ْفٍسَوَماَسوَّ 1(！َونَ

بِِّهْم فَلَُهْمأَجُْرهُْمِعْنَدَر حاً ِ َلَصال رَِوَعِم ِخ آلْ مِا الَْیْو بِاهلِلَو 4(！َمْنآَمَن لُوَن تَْفَع لَُموَنَما راماًکاتِبیَنیَْع لََحافِِظیَنکِ لَیُْکْم َع 3(！َوِإنَّ

در روز قیامت، بدکاران از چه چیزی به شگفت می آیند و در این حالت گفتارشان چیست؟- 54
1(مشاهدءهگواهیاعضایبدنخویشـچراعلیهماشهادتمیدهید.
2(حضوروشهادتدادنفرشتگانالهیـچراعلیهماشهادتمیدهید.

3(مشاهدءهگواهیاعضایبدنخویشـایکاشچنیناعمالیراانجامندادهبودیم.
4(حضوروشهادتدادنفرشتگانالهیـایکاشچنیناعمالیراانجامندادهبودیم.

کدام مورد با حدیث شریف نبوی »الدنیا مزرعة االخرة« هم مفهوم است؟- 55
لُوَن تَْفَع لَُموَنَما َکاتِبیَنیَْع اماً لََحافِِظیَنکَِر لَیُْکْم َع 1(！َوِإنَّ

اهلِل َکُحبِّ وِناهلِلأَنَْداداًیُِحبُّونَُهْم ُذمِْنُد ِخ اِسَمْنیَتَّ 2(！َومَِنالنَّ
لَُها ِ ٌةهَُوقَائ َکلَِم َها ِإنَّ َکالَّ حاًفِیَماتََرْکُت ِ ُلَصال لّیأَعَْم لََع وِن اْرِجُع بِّ ！قَاَلَر )3

ًیرا لَْوَنَسِع طُونِِهْمنَاراًَوَسَیْص أُکلُوَنفِیبُ َمایَ ظُلْماًإنَّ الَْیَتامی اَل أُکلُوَنأَْمَو ِذیَنیَ الَّ 4(！ِإنَّ

ابزار و اسباب بر مبنای کدام صفت الهی در اختیار ما قرار داده شده و انسان مؤمن چگونه از آن بهره می برد؟- 56
1(عدلالهیـبرایکسبرضایخداوندوتوکلبهخداوسپردنکارهابهاوآمادهاست.

2(حکمتالهیـبرایکسبرضایخداوندوتوکلبهخداوسپردنکارهابهاوآمادهاست.
3(حکمتالهیـدرراستایراهیابیبهنیازهایشبااعتمادبهخدا،اهلهمت،تعقلوپشتکاراست.

4(عدلالهیـدرراستایراهیابیبهنیازهایشبااعتمادبهخدا،اهلهمت،تعقلوپشتکاراست.

شرط اصلی دوستی با خدا چیست و کدام آیءه شریفه حاکی از آن است؟- 57
ِه لّٰ ِ اًل ُحبُ َشدُّ ِذیَنآَمُنواأَ 1(اعتمادبهخداداشتهباشدوکارهارابهخدابسپاردـ！َوالَّ

ِه لّٰ ِ اًل ُحبُ َشدُّ ِذیَنآَمُنواأَ 2(عملبهدستوراتخداوندکهتوسطپیامبر④ارسالشدهاستـ！َوالَّ
ُبِبُْکُماهلل بُِعونِییُحْ فَاتَّ ُکْنُتْمتُِحبُّوَناهللَ ！ُقْلِإْن 3(اعتمادبهخداداشتهباشدوکارهارابهخدابسپاردـ

ُبِبُْکُماهلل بُِعونِییُحْ فَاتَّ ُکْنُتْمتُِحبُّوَناهللَ ！ُقْلِإْن 4(عملبهدستوراتخداوندکهتوسطپیامبر④ارسالشدهاستـ

پیشوایان دین عالوه بر آراستگی باطنی، به کدام مورد سفارش می کردند و آن را از اخالق چه کسانی برمی شمردند؟- 58
1(آراستگیاخالقیهمچونادبوسخاوتوحسنخلقـمؤمنان
2(آراستگیاخالقیهمچونادبوسخاوتوحسنخلقـجوانان

3(آراستگیظاهریدراجتماعوخانوادهوازآنمهمتردرعبادتـمؤمنان
4(آراستگیظاهریدراجتماعوخانوادهوازآنمهمتردرعبادتـجوانان
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2 صفحهآزمون عمومی

ارائءه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری در طول تاریخ، معلول کدام مورد است؟- 59
2(نیازدائمیانسانبهبرنامهایکهپاسخگویدغدغههایاوباشد. 1(احتیاجهمیشگیانسانبهاینکهدرافقباالتریبیندیشد.

4(روبهروشدنانسانبانیازهایمهمیکهبرآمدهازسرمایءهویژءهانسانیاست. 3(ارائءهپاسخصحیحبهسؤالهاییکهانسانتاآنرانیابد،آرامنمیگیرد.

چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟- 60
1(بهدلیلرشدتدریجیفکرواندیشهوامورمربوطبهآندرمردمالزمبودتادرهرعصریپیامبریجدیدمبعوثشودتاهماناصولثابترادرخور

انسانهایدورانخودبیانکند.
2(الزمءهماندگارییکدین،تبلیغدائمیومستمرآناستوپیامبرانالهیباایماناستواروتالشبیمانند،درطولزمانهایمختلف،دینالهیراتبلیغمیکردند.
3(چونهمگانویژگیهایمشترکیدارند،پسالزماستیکبرنامءهکلیداشتهباشندتاآنانرابههدفمشترکیکهدرخلقتشانقراردادهاست،برساند.

4(چونفضیلتهایاخالقیمانندعدالتوخیرخواهیدرهمءهانسانهامشترکاست،پیغمبرانهممنادیفضیلتهایاخالقیدرجامعههستند.

قرآن کریم چه کسانی را به مبارزه دعوت نموده است و عجز و ناتوانی آنان در تحدی را با کدام سخن نشان داده است؟- 61
ًیرا ظَِه ٍض َکاَنبَْعُضُهْملِبَْع لَْو ثْلِِهَو بِِم یَأتُوَن الَ افَْتَراُهـ！ ُقولُوَن َ 1(！ی

ًیرا َکثِ الفَاً اْختِ لََوجَُدوافِیِه رِاهلِل َغیْ َکاَنمِْنِعْنِد لَْو افَْتَراُهـ！وَ ُقولُوَن َ 2(！ی
ًیرا ظَِه ٍض َکاَنبَْعُضُهْملِبَْع لَْو ثْلِِهَو بِِم یَأتُوَن الَ آِنـ！ الُْقْر هَٰذا ثِْل بِِم 3(！أَْنیَأتُوا

ًیرا َکثِ اَلفاً اْختِ لََوجَُدوافِیِه رِاهلِل َغیْ َکاَنمِْنِعْنِد لَْو آِنـ！وَ الُْقْر هَٰذا ثِْل بِِم 4(！أَْنیَأتُوا

فرستادن کتاب و میزان به همراه پیامبران چه ثمره ای برای جامعه خواهد داشت؟- 62
لَیَْك زَِلِإ بَِماُأنْ ُهْمآَمُنوا 4(！یَْزُعُموَنأَنَّ بِِه 3(！َوقَْدُأمُِرواأَْنیَْکُفُروا بِالِْقْسِط اُس ُقوَمالنَّ 2(！لَِی َناِت بِالْبَیِّ لََنا لَْناُرُس 1(！أَْرَس

بیان جزئیات احکام الهی بر عهدءه کیست و این مسئله از کدام عبارت شریف، قابل دریافت است؟- 63
رِیَن الَْکافِ الَْقْوَم یَْهِدی الَ اهللَ اِسِإنَّ 1(پیامبراسالم④وامامانمعصوم⒒ـ！َواهللُیَْعِصُمَكمَِنالنَّ

رِیَن الَْکافِ الَْقْوَم یَْهِدی الَ اهللَ اِسِإنَّ 2(امیرالمؤمنین⒔وفرزندانآنحضرتـ！َواهللُیَْعِصُمَكمَِنالنَّ
ًیرا طِْه ُکْمتَ َر طَهِّ الْبَیِْتَویُ َل ْ جَْسأَه ْذِهَبَعْنُکُمالرِّ رِیُداهللُلُِی َمایُ 3(پیامبراسالم④وامامانمعصوم⒒ـ！ِإنَّ

ًیرا طِْه ُکْمتَ َر طَهِّ الْبَیِْتَویُ َل ْ جَْسأَه ْذِهَبَعْنُکُمالرِّ رِیُداهللُلُِی َمایُ 4(امیرالمؤمنین⒔وفرزندانآنحضرتـ！ِإنَّ

لَی َعِقَبیِْه ... خداوند چه - 64 َقِلْب َع ْ َقابِکُْم َو مَْن یَن لَی َأْع َل انَْقلَبُْتْم َع ُل َأ َفِإْن مَاَت َأْو ُقِت ُس لَْت ِمْن َقبِْلِه الرُّ وٌل َقْد َخ ٌد ِإالَّ َرُس مَّ آیءه شریفءه ！َو مَا ُمَح
کسانی را سرزنش می کند و چه هشداری به مردم می دهد؟

َقابُِکْم لَیأَعْ َقلَبُْتْمَع 1(عهدوپیمانشانراباشخصپیامبر④شکستندـ！انْ
َقابُِکْم لَیأَعْ َقلَبُْتْمَع 2(ایمانشانوابستهبهحضورشخصپیامبر④بودـ！انْ

لَیَعِقبَیِْه َقلِْبَع 3(عهدوپیمانشانراباشخصپیامبر④شکستندـ！َمْنیَْن
لَیَعِقبَیِْه َقلِْبَع 4(ایمانشانوابستهبهحضورشخصپیامبر④بودـ！َمْنیَْن

امیرالمؤمنین ⒔ راه حل نهایی برای غلبه بر اوضاع و احوال نابسامان پس از خود و آگاه کردن مردم را چگونه ترسیم می کند؟- 65
1(بهقرآنتمسکبجوییدوازآنیاریبطلبید،چونقرآنکتابهدایتهمءهجوامعبشریخواهدبود.

2(بهقرآنتمسکبجوییدوازآنیاریبطلبید،آنگاهمیتوانیدپیروقرآنباشیدکهآنرابهدرستیبفهمید.
3(همءهاینهاراازاهلشطلبکنید،چونآنانهرگزبادینمخالفتنمیکنندودردیناختالفندارند.

4(همءهاینهاراازاهلشطلبکنید،چونآنانتبیینکنندگانمعارفاسالمیبانیازهاینوهستند.

مطابق روایت شریف نبوی ④ چه کسی گرفتار »میتة جاهلیة« شده و برای نجات از آن انجام کدام اقدام مؤثر است؟- 66
2(نداشتنمعرفتنسبتبهامامـباشیوءهحکومتداریایشانآشناشوند. 1(نداشتنمعرفتنسبتبهامامـدرراهخدابهشایستگیجهادنمایند.

4(مرگدرحالعدمپیرویازامامـباشیوءهحکومتداریایشانآشناشوند. 3(مرگدرحالعدمپیرویازامامـدرراهخدابهشایستگیجهادنمایند.

»موجودات جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند هستند و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود«. کدام بیت، در تبیین این موضوع آمده است؟- 67
جان اِن ـــ ج را ــا م ــو ت ای باشیم ــه ک ــا م )1
مهر و مه از اگرچه نــدیــدم، ــت دوس نظیر )2
جهان ذرات ز مــیتــابــد ــو ت رخــســار مهر )3
ــار خ ز ـــدی ـــدری ب ــق ــل خ جـــامـــههـــای )4

ــان ــی م در ـــو ت ـــا ب بــاشــیــم ـــا م ـــه ک ـــا ت
دوســـت رخ ــل ــاب ــق م در ــا ــهه ــن آی نـــهـــادم
سود چه نابینا ــده دی و ــور ن ز پر عالم دو هر
زار زار َخــســتــی بِــ ــــان ــــش دروی ــــای پ
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3 صفحهآزمون عمومی

ِض تحقق می یابد؟- 68 َْر ألْ َماَواِت َو مَا فِی ا ی السَّ ِهمَا فِ ّلٰ پس از پذیرش مفهوم کدام مورد، پیام موجود در آیءه شریفءه ！َو لِ
ًا َغیَْراهلِلأَبِْغیَربّ ！ُقْلأَ )4  لَُهْممِْنُدونِِهمِْنَولِیٍّ 3(！َما َشْیٍء  ُکلِّ َخالُِق 2(！اهللُ بُُّکْم بِّیوََر اهللََر 1(！ِإنَّ

کُْم أَْولِیَاَء ... بیان می کند؟- 69 ی َو َعُدوَّ ُذوا َعُدوِّ الَ تَتَِّخ یَُّها الَِّذیَن آمَنُوا  کدام مورد، علت دوستی نکردن با دشمنان خدا و مسلمانان را در آیءه شریفءه ！یَا َأ
 الْحَقِّ ُکْممَِن بَِماجَاَء َکَفُروا 4(！وَقَْد ُذوا تَتَِّخ الَ یَُّهاالَِّذیَنآَمُنوا 3(！یَاأَ ُکْمأَْولَِیاَء وَّ یَوَعُد وِّ 2(！َعُد ِة بِالَْمَودَّ لَیِْهْم لُْقوَنِإ 1(！تُ

ظُکُْم بَِواِحَدٍة َأْن تَُقوُموا لِلَّـِه مَثْنَی َو ُفَراَدی کدام واژگان آیه به ترتیب بر »حسن فعلی« و »حسن فاعلی« - 70 ْل ِإنََّما َأِع با تدبّر در آیءه شریفءه ！ُق
داللت دارند؟

4(مثنیوفرادیـاعظکم 3(مثنیوفرادیـهلِل 2(هلِلـاعظکم 1(هلِلـمثنیوفرادی
ِة المیزان ...«. در تبیین کدام آیءه شریفه، می توان به این روایت استناد کرد و کدام عبارت، - 71 امام صادق ⒔ فرمودند: »انّما المؤمُن بمنزلَِة کفَّ

توضیح مناسبی برای مفهوم آن می باشد؟
َتُنوَنـاینسنتعامترینقانونخداونداست. ْ یُف الَ اَوهُْم ُقولُواآَمنَّ َ ُکواأَْنی اُسأَْنیُتَْر 1(！أَحَِسَبالنَّ

لُُهْمفِیَرحَْمٍةمِْنُهـاینسنتعامترینقانونخداونداست. فََسُیْدِخ بِِه بِاهلِلَواعَْتَصُموا ِذیَنآَمُنوا االَّ مَّ ！فََأ )2
َتُنوَنـقرارگرفتندردایرءهاینسنتنتیجءهعملخودانسانهاست. ْ یُف الَ اَوهُْم ُقولُواآَمنَّ َ ُکواأَْنی اُسأَْنیُتَْر 3(！أَحَِسَبالنَّ

لُُهْمفِیَرحَْمٍةمِْنُهـقرارگرفتندردایرءهاینسنتنتیجءهعملخودانسانهاست. فََسُیْدِخ بِِه بِاهلِلَواعَْتَصُموا ِذیَنآَمُنوا االَّ مَّ ！فََأ )4
بیت زیر ثمرءه مفهوم مندرج در کدام آیءه شریفه را مورد تبیین قرار می دهد؟- 72

شهوت پایبند  ز  تو  ــدی  دی مــرغ  ــت«»طــیــران  ــّی آدم ــران  ــی ط ببینی  ــا  ت درآی  ــه  ب

...ُِّکْم ُکْمبََصائُِرمِْنَرب 2(！قَْدجَاَء  ...بِِه  اطَْمَأنَّ َخیٌْر ！فَِإْنأََصابَُه )1
...ِزیَاَدٌة الُْحْسَنیَو 4(！لِلَِّذیَنأَحَْسُنوا  ...تَْقاُکْم أَْکَرَمُکْمِعْنَداهلِلأَ 3(！ِإنَّ

با توجه به آیات مبارکءه سورءه فرقان، علت تبدیل گناهان به حسنات پس از توبه، ایمان و عمل صالح در کدام مورد بیان شده است؟- 73
4(آمرزندهومهربانبودنخداوند 3(تزکیهوپاکینفس 2(توبهوانقالبعلیهخود 1(پیرایشوتخلیه

لََح مَْن َزکَّاهَا از عمل به کدام راهکار قرآنی آغاز می گردد؟- 74 تحقق بخشیدن به مفهوم آیءه شریفءه ！َقْد َأفْ
رِمِْنُکْم ْم ألْ وَلَوُأولِیا ُس ِذیَنآَمُنواأَِطیُعوااهللََوأَِطیُعواالرَّ یَُّهاالَّ 2(！یَاأَ َذُروَن لََعلَُّهْمیَحْ لَیِْهْم َذاَرجَُعواِإ یِنَولُِینِْذُرواقَْوَمُهْمِإ ُهوافِیالدِّ تََفقَّ 1(！لَِی

ًیعا نُوَبجَِم اهللَیَغِْفُرالذُّ طُوامِْنَرحَْمِةاهلِلِإنَّ ْقَن تَ الَ ！)4 ِة بِالَْمَودَّ لَیِْهْم لُْقوَنِإ ُکْمأَْولَِیاَءتُ وَّ ُذواَعُدّویَوَعُد ِخ تَتَّ الَ ！)3
در کدام آیءه شریفه، به دو معیار اولیءه تمدن اسالمی اشاره شده است؟- 75

َریَْبفِیِه الَ الِْقَیاَمِة مِ لَییَْو ُکْمِإ لََیْجَمَعنَّ هَُو الّ ِإلهَِإ الَ 1(！اهللُ
َلبَاِب ألْ ولُواا ُرُأ َمایََتَذکَّ لَُموَنِإنَّ یَْع الَ ِذیَن لَُموَنَوالَّ ِذیَنیَْع َتوِیالَّ ْلیَْس ！ُقْلهَ )2

بِالِْقْسِط اُس ُقوَمالنَّ الِْمیَزاَنلَِی الْکَِتاَبَو لَْناَمَعُهُم َناِتَوأَنَْز بِالْبَیِّ لََنا لَْناُرُس ！لََقْدأَْرَس )3
ًة ٌةَوَرحَْم َلبَیَْنُکُمَمَودَّ لَیَْهاَوجََع اجاًلَِتْسُکُنواِإ ُفِسُکْمأَْزَو ْ لَُکْممِْنأَن َخلََق 4(！َومِْنآیاتِِهأَْن
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کمک کننده و  بلکه افرادنیست، ندانمکاری توکلجانشینتنبلیو
امیددهنده به کسی است که اهل همت، تعقل و پشتکار است.بنابراین
انسانمؤمندرراستایراهیابیبهنیازهایشبااعتمادبهخدا،اهل

همت،تعقلوپشتکاراست.

)پایءه دهم، درس 11/ متن: صفحءه 119، آیه: آل عمران، 31(- 57 
خداوندعمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است،شرط
اصلیدوستیباخوداعالممیکند.آیءه:！قلانکنتمتحّبوناهلل
فاّتبعونییحببکماهلل:»بگواگرخدارادوستدارید،ازمنپیروی

کنیدتاخدادوستتانبدارد.«بیانگراینمطلباست.

)پایءه دهم، درس 13/ متن: صفحه های 143 و 144(- 58 
یعنی میکردند؛ تالش خود باطنی آراستگی  در هم ما پیشوایان
خود ظاهری آراستگی  به هم و بودند اخالقی زیبایی های  به آراسته
و میکردند دعوت آن رعایت به نیز را مؤمنان و داشتند توجه

آراستگیراازاخالقمؤمنانمیدانستند.
و  اجتماعات  در  حضور  زمان به اختصاص نیز ظاهری آراستگی
معاشرت هاندارد،بلکهشاملزمانحضور در خانواده و از آن مهم تر، 

زمان عبادتنیزمیشود.

)پایءه یازدهم، درس 1/ مقدمه: صفحءه 6(- 59 
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و 
سعادت او را تضمین کند، سببشدهاستکهدرطولتاریخهمواره
شاهدارائءهبرنامههایمتفاوتوگاهمتضادازجانبمکاتببشریباشیم.

)پایءه یازدهم، درس 2/ متن: صفحءه 18(- 60 
به سبب ویژگی های مشترک میان انسان ها )فطرت(،خداوندیکبرنامءه
در که مشترکی بههدف را آنان تا داشته ارزانی انسانها به کلی
به نامداردکه برنامهاسالم این برساند. قراردادهاست، خلقتشان

معنایتسلیمبودندربرابرخداونداست.

)پایءه یازدهم، درس 4/ آیه: یونس، 38، اسراء، 88(- 61 
خداوندکسانی را که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند،دعوتبه
عبارت: دارد، اشاره مفهوم این به که عبارتی است. نموده مبارزه
خدا به را )قرآن( آن دروغ به او »میگویند: :افتراه ！یقولون 

نسبتدادهاست.«میباشد.
سپسخداوندتأکیدمیکندکههیچ گاه، هیچ کس نمی تواند در این 
مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد:！قللئناجتمعتالجّن
ال یأتون بمثله و لو کان  القرآن یأتوابمثلهذا اَن واالنسعلی
وجنجمعشوند انس تمامی اگر »بگو: :ًلبعض ظهیرا بعضهم 
تاهمانندقرآنرابیاورند،نمیتوانندهمانندآنرابیاورند،هرچند
پشتیبانهمباشند.«بنابراینعجزوناتوانیآنانرادرتحدیبااین

آیهنشاندادهاست.

)پایءه یازدهم، درس 5/ آیه: تدبّر در قرآن: صفحءه 59(- 62 
باتوجهبهآیءه:！لقدارسلنارسلنابالبّیناتوانزلنامعهمالکتابو
المیزانلیقوم النّاس بالقسط:»بهراستیکهپیامبرانمانراهمراه
بادالیلروشنفرستادیموهمراهآنانکتابآسمانیومیزاننازل
کردیمتامردمبهاقامءهعدلودادبرخیزند.«،ثمرءهفرستادنکتابو

میزانبههمراهپیامبران، ایجاد عدالت توسط مردماست.

)پایءه دهم، درس 3/ متن: صفحءه 33(- 51 
بعدروحانیانساناستکهفضیلتهاورذیلتهایاخالقیراکسب
میکندواگربهفضیلتهاآراستهشد،مقربدرگاهخداومسجود
سقوط  جهنم  اعماق  تا  داد،  تن  رذیلت ها  به  اگر  و  میشود فرشتگان
می کند. بنابراینتندادنبهرذایلدراولینمرحلهموجبسقوطبعد
غیرجسمانیانسانوازدستدادنسرمایههایارزشمندشمیشود.

)پایءه دهم، درس 6/ حدیث: صفحءه 39، ارتباط مفهومی: آیه/ - 52 
آیه، ترکیبی درس 5، دهم(

پیامبراکرم④میفرماید:»مردم)درایندنیا(درخواباند،هنگامی
کهبمیرند،بیدارمیشوند.«اینحدیثبیانگروجود حیات و افزایش 
اشاره مفهوم این به که آیهای است. برزخ عالم  در  آگاهی  و  شعور 
دارد،آیءه:！حتیاذاجاءاحدهمالموتقالرّبارجعون:»آنگاه
کهمرگیکیازآنهافرارسد،میگوید:پروردگارا،مرابازگردانید«
است.زیرامیگویدکهگناهکارانپسازمرگمتوجهکمبوداعمال

نیکخودوحقیقتآنهامیشوند.
ازپیامبراکرم④پرسیدند:باهوشترینمؤمنانچهکسانیهستند؟
فرمود:آنانکهفراوانبهیادمرگاندوبهترازدیگرانخودرابرای

آنآمادهمیکنند.

)پایءه دهم، درس 6/ آیه: مومنون، 99 و 100(- 53 
از  یکی  است. آگاهی و برزخ،وجودشعور عالم ویژگیهای از یکی
با  انسان  گفت وگوی  برزخ،  عالم  در  انسان  آگاهی  و  شعور  نشانه های 
آیءه: کرده، اشاره مورد این به که آیهای است. خداوند  و  فرشتگان 
»میگوید: :ترکت فیما صالحاً اعمل لعلّی ارجعون رّب ！قال
پروردگارا،مرابازگردانید،باشدکهعملصالحانجامدهم،آنچهرا
درگذشتهترککردهام.«اینآیهحاکیازآناستکهگناهکاران
پسازمرگ،متوجهحقیقتاعمالخودشدهوازخداونددرخواست

بازگشتبهدنیابرایجبرانرادارند.

)پایءه دهم، درس 7/ متن: صفحءه 75(- 54 
بدکارانازمشاهدءهگواهیاعضایخویشبهشگفتمیآیندوخطاب
بهاعضایبدنخودبالحنیسرزنشآمیزمیگویندکهچراعلیهما

شهادتمیدهید؟

)پایءه دهم، درس 8/ ارتباط مفهومی: حدیث، آیه(- 55 
حدیث این است.« آخرت مزرعءه »دنیا فرمودند: اکرم④ پیامبر
بدینمفهوماستکه انسان هر کاری در دنیا انجام دهد، عین همان کار 
را در آخرت می بیند.بنابراینبایدگزینهایراانتخابکنیمکهبیانگر
رابطءه میان عمل و پاداش و کیفر؛ یعنی تجسم عملباشد.آیهایکهبه
ظلماً الیتامی اّلذینیأکلوناموال اینمفهوماشارهدارد،آیءه:！اّن
اموال سعیراً:»کسانیکه وسیصلون ناراً اّنمایأکلونفیبطونهم
یتیمانراازرویظلممیخورند،جزایننیستکهآتشدرشکم

خودفرومیبرندوبهزودیدرآتشفروزاندرآیند.«است.

)پایءه دهم، درس 10/ متن: صفحءه 111(- 56 
در باید انسان که میداند باشد، معرفت اهل که توکلکنندهای
بهره اسباب و ابزار از خواستههایش، و نیازها به راهیابی راستای
جوید؛زیرااینابزارواسباب،بنابرحکمت الهیقراردادهشدهاست.
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)پایءه دوازدهم، درس 2/ متن: صفحءه 19، آیه: زمر، 2(- 68 
پیامآیءه:！وهللمافیالّسماواتومافیاالرضتوحید در مالکیت 
تنها مالک آن  تنها خالق جهان است، پس  از آن جا که خداوند  است.
پیام خالقیت، در  توحید  مفهوم پذیرش از پس بنابراین، نیز هست.
کّلشیءبیانگرتوحیددر آیءهباالتحققمییابد.آیءه！اهللخالق

خالقیتاست.

)پایءه دوازدهم، درس 3/ آیه: ممتحنه، 1(- 69 
باتوجهبهآیءه:！یاایّهااّلذینآمنواالتّتخذواعدّویوعدّوکماولیاء
تلقونالیهمبالموّدةوقد کفروا بما جاءکممن الحّق:»ایکسانی
کهایمانآوردهاید،دشمنمنودشمنخودتانرابهدوستینگیرید،
)بهگونهایکه(باآنانمهربانیکنید.حالآنکهآنانبهدینحقی
با دوستینکردن علت ورزیدهاند.«، کفر است، آمده شما برای که

دشمنانخداومسلمانان،کفرورزیدن آنان به دین خداست.

)پایءه دوازدهم، درس 4/ آیه: تدبّر در قرآن: صفحءه 43، متن: - 70 
صفحءه 45(

آیءهمطرحدرصورتسؤالمیفرماید:»)بهبندگانم(بگوشمارافقط
یکموعظهمیکنم.)وآن(اینکهبهصورتگروهیوفردیبرای

خداقیامکنید.«
حسنفعلیبدینمعناستکهکاربهدرستیوبههمانصورتکه
برای ！هلل: عبارت: میان از شود. انجام است، داده فرمان خداوند
خداو！مثنیوفرادی:گروهیوفردی،عبارتیکهبهشکل عمل

اشارهدارد،عبارت:！مثنی و فرادیاست.
الهی نیت  دارای کار، انجامدهندءه که معناست بدین فاعلی حسن

باشد.عبارت:！هلل: برای خدابیانگراینمفهوماست.

)پایءه دوازدهم، درس 6/ ارتباط مفهومی: حدیث، آیه، متن: صفحءه 70(- 71 
سخنامامصادق⒔بیانگرسنت»ابتالء«استودرنتیجهباآیءه:
！احسبالّناسانیترکواانیقولواآمّناوهمالیفتنونهممفهوماست.

سنتابتالءعام ترین و فراگیرترین قانون خداونداست.

)پایءه دوازدهم، درس 7/ بیت و متن: صفحءه 83، ترکیبی: درس 5، - 72 
دوازدهم(

انسانبهکمکقدرت اختیارمیتواندمراحلکمالرایکیپساز
دیگریبپیمایدوبهتعبیرسعدی:»طیرانمرغدیدیتوزپایبند
نتیجءه  ثمره و  بنابراین، ببینیطیرانآدمیت« تا بهدرآی شهوت/
بهره گیری از قدرت اختیار، رسیدن به کمال است که در بیت باال اشاره 
شده است.آیءه:！قدجاءکمبصائرمنربّکمفمنابصرفلنفسهومن

عمیفعلیها...بهقدرتاختیاراشارهکردهاست.

)پایءه دوازدهم، درس 8/ آیه: فرقان، 70(- 73 
صالح عمل و آورد ایمان و بازگردد که »کسی میفرماید: خداوند
انجامدهد،خداوندگناهانآنانرابهحسناتتبدیلمیکند،زیرا 

خداوند آمرزنده و مهربان است.«

)پایءه یازدهم، درس 7/ متن: صفحءه 90، آیه: احزاب، 33(- 63 
عهدءه بر که است دینی مرجعیت  همان الهی احکام جزئیات بیان
پیامبر اسالم ④ و امامان معصوم ⒒است.ازآنجاکهامامعلی⒔
ودیگرامامان⒒دومسئولیترهبریومرجعیتدینیمسلمانان
راپسازرسولخدا④برعهدهدارندوگفتاروکردارآناناسوه
وراهنمایمسلماناناست،ضروری است که آنان نیز مصون از گناه 
الّرجساهل و خطا باشند.آیءهتطهیر:！انمایریداهلللیذهبعنکم

تطهیراًبیانگراینمفهوماست. البیتویطهرکم

)پایءه یازدهم، درس 9/ آیه: تدبّر در قرآن: صفحءه 111(- 64 
نیست، آیءه144سورءهآلعمرانمیفرماید:»ومحمد خداونددر
مگررسولیکهپیشازاورسوالندیگریبودند.پساگراوبمیردیا
کشتهشود،آیاشمابهگذشته)وآیینپیشینخود(بازمیگردید؟

وهرکسبهگذشتهبازگردد،بهخداهیچگزندوزیانینرساند.«
ایمانشان  که  را  کسانی  آیه این در باال،خداوند مفاهیم به توجه با
میگوید و می کند سرزنش  بود،   ④ پیامبر  شخص  حضور  به  وابسته 
ارزشهای به مسلمانان بازگشتن موجب ایشان، حضور عدم نباید
دورانجاهلیتگرددوبهآناندرخصوصبازگشت به جاهلیتدر

عبارت:！انقلبتم علی اعقابکمهشداردادهاست.

)پایءه یازدهم، درس 10/ حدیث: صفحءه 123(- 65 
ومیفرماید:»پسهمءه بیانمیکند را نهایی راهحل امیرمؤمنان
اینهاراازاهلشطلبکنید.آناناندکهنظردادنوحکمکردنشان،
نشاندهندءهدانشآنهاستوهرگزبادینمخالفتنمیکنندودر

دیناختالفندارند.«

)پایءه یازدهم، درس 13/ حدیث: صفحءه 161، متن: صفحءه 160(- 66 
پیامبراکرم④میفرماید:»هرکسبمیردوامام زمان خود را نشناسد،
بهمرگجاهلیتمردهاست.«اینحدیثبهمعرفت و محبت به امام
اشارهدارد.بنابراین»نداشتنمعرفتنسبتبهامام«پاسخصحیحاست.
یکیازعواملمؤثردرمعرفتومحبتبهامامزمان⒌،آشنایی با 

شیوءه حکومت داری ایشاناست.

)پایءه دوازدهم، درس 1/ بیت: صفحءه 10، متن: صفحءه 9(- 67 
موجوداتپسازپیدایشنیزهمچنانمانندلحظءهنخستخلقشدن،
بازبانحال،بهپیشگاه دائماً اینرو، از نیازمندهستند. بهخداوند

الهیعرضنیازمیکنند.
جان ــان ج را مــا تــو ای باشیم کــه مــا

مــیــان در تـــو بـــا ــم ــی ــاش ب مـــا کـــه تـــا
بررسیسایرگزینهها:

اینگزینهبیانگرتوحیدعملیدربعدفردیاست.)درس سوم دوازدهم(
اینگزینهبیانگرافزایشمعرفتوشناختنسبتبهخداونداز

راههایتقویتاخالصاست.)درس چهارم دوازدهم(
حیلههایشیطان از توبه انداختن تأخیر به بیانگر گزینه این 

است.)درس هشتم دوازدهم(
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)پایءه دوازدهم، درس 9/ مقدمه: صفحءه 108، آیه: شمس، 9، ترکیبی: - 74 
درس 8، دوازدهم(

خداونددرآیءه9سورءهشمسمیفرماید:»بهیقینهرکسخودرا
تزکیهکرد،رستگارشد.«تزکیءهنفسزمانیاتفاقمیافتدکهنفسما

ازآلودگیهاپاکشود.این کار با توبه از گناهان آغاز می شود.
آیهایکهبهتوبهازگناهاناشارهدارد،آیءه:！التقنطوامنرحمةاهلل

اّن اهلل یغفر الّذنوب جمیعاًمیباشد.

)پایءه دوازدهم، درس 10/ متن: صفحءه 124، ترکیبی:  درس 5، دهم(- 75 
دومعیاراولیءهتمدناسالمی،توحید و معاد است.بنابراینبایدآیهای

راانتخابکنیمکهبهایندواشارهنمودهاست.
بررسیگزینهها:

هوبیانگرتوحیدوعبارت:！لیجمعّنکمالی الّ عبارت:！اهللالالها
یومالقیامةالریبفیهبیانگرمعاداست.درنتیجهپاسخصحیحاست.

اینآیهبیانگرعقلگراییازمعیارهایتمدناسالمیاست.
اینآیهبیانگرعدالتمحوریازمعیارهایتمدناسالمیاست.
اینآیهبیانگراصالتخانوادهازمعیارهایتمدناسالمیاست.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی زبان
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

51- قرآن کریم در سورءه مبارکءه اسراء برای آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، چه سرانجامی را بیان می کند؟
1(ازکارخودنصیبوبهرهاینداردوخداونددرآخرت،سریعالحساباست.

2(خداوندبهآنهادردنیانیکیعطامیکند،ولیدرآخرتهیچبهرهایندارد.
3(آنمقدارازآنراکهبخواهیمبهاومیدهیم،سپسدوزخرابرایاوقرارخواهیمداد.

4(کاالیزندگیدنیاوآرایشآنبهاودادهمیشود،البتهآنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.
52- با توجه به آیات سورءه مبارکءه واقعه، دوزخیان در حالی که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان اصرار می کردند، چه می گفتند؟

1(گروهیازمامیمیریموگروهیزندهمیشویموماراروزگارنابودمیکند.
2(پروردگارامارابازگردانید،باشدکهعملصالحانجامدهیموگناهنکنیم.

3(زندگیوحیاتماچیزیجزهمینزندگیوحیاتدنیاییمانیست.
4(هنگامیکهمامردیمواستخوانشدیم،آیابرانگیختهخواهیمشد.

53- فرشتگان به کسانی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: »شما چگونه بودید؟« آن ها در جواب چه پاسخی می دهند و این سؤال و جواب در 
کدام عالم اتفاق افتاده است؟

2(مادرسرزمینخودتحتفشارومستضعفبودیم.ـقیامت 1(مادرسرزمینخودتحتفشارومستضعفبودیم.ـبرزخ
4(انسبهدنیاودلبستگیبهآنمانعازسعادتماشد.ـقیامت 3(انسبهدنیاودلبستگیبهآنمانعازسعادتماشد.ـبرزخ

54- نیکوکاران و بدکاران در کدام مرحله، تمایز اساسی پیدا می کنند و در آیات قرآن برای مالئکءه الهی چه مأموریتی ذکر شده است؟
اًکاتِبین 2(دادننامءهاعمالـ！کِراَم اًکاتِبین 1(گزارشفرشتگانـ！کِراَم

بِماکانُوایَْکِسبُون！ 4(گزارشفرشتگانـ بِماکانُوایَْکِسبُون！ 3(دادننامءهاعمالـ
55- به ترتیب، رفتار نیکوکاران و بدکاران در هنگام ارتکاب گناه، کدام است؟

1(امانتهاوعهدخودراباخدارعایتمیکنند.ـهنگامیکهمرگشانفرامیرسدمیگویندتوبهکردم.
2(بهیادخداوندمیافتندوطلبآمرزشمیکنند.ـهنگامیکهمرگشانفرامیرسدمیگویندتوبهکردم.

3(امانتهاوعهدخودراباخدارعایتمیکنند.ـمستومغرورنعمتمیشوندوبرگناهاناصرارمیورزند.
4(بهیادخداوندمیافتندوطلبآمرزشمیکنند.ـمستومغرورنعمتمیشوندوبرگناهاناصرارمیورزند.

ونَُهْم کَُحبِّ اهلِل دچار اشتباه و خطا شده اند؟ اداً یُِحبُّ نَْد وِن اهلِل َأ ُذ ِمْن ُد ِخ اِس مَْن یَتَّ 56- به کدام دلیل مخاطبان آیءه شریفءه ！َو ِمَن النَّ
2(ترسویأسرابهدلراهدادهاند.  1(ذکرویادخدارافراموشکردهاند.

4(معرفتوارادتبهخداوندرارهاکردهاند. 3(درحرمالهیغیراوراساکننمودهاند.
57- وظیفءه شخصی که سفر کرده و مجموع رفت و برگشت او حدود 25 کیلومتر باشد، کدام است؟

2(اگربرایانجامکارحرامیسفرنکردهباشد،نبایدروزهبگیرد. 1(درصورتوجودعذریمانندبیمارینبایدروزهبگیرد.
4(درصورتیکهرفتناوبیشاز4فرسخشرعیباشد،نبایدروزهبگیرد. 3(اگرکمترازدهروزدرمحلیکهسفرکردهبماند،نبایدروزهبگیرد.

58- امام صادق ⒔ استفاده از کدام پوشش را نهی کردند و در همان روایت علت آن را چگونه بیان نموده اند؟
2(پوشیدنلباسچسبانونامناسبـباانجامآنبهجنگباخدامیرود. 1(پوشیدنلباسنازکوبدننماـباانجامآنبهجنگباخدامیرود.
4(پوشیدنلباسچسبانونامناسبـنشانءهسستیوضعفدینداریفرداست. 3(پوشیدنلباسنازکوبدننماـنشانءهسستیوضعفدینداریفرداست.

59- به کدام دلیل خداوند از دین، همان را برای پیامبر خاتم ④ بیان کرده که حضرت نوح و سایر پیامبران ⒒ را نیز بدان سفارش نموده است؟
1(میانپیامبرانتفاوتینیستوراهوروشموردقبولازسویخداوندتنهاهماناسالماست.

2(ویژگیهاییکهخداونددراصلآفرینشانسانقرارداده،ازابتدایآفرینشتاکنونیکسانمیباشد.
3(پیامبرانالهیوظیفهدارنددینرابهپادارندودراحکامدینتفاوتنداشتهباشندومردمرابهتوحیددعوتنمایند.
4(روشیکهخداوندبرایهمءهپیروانادیانپسندیده،همانتسلیمدربرابرقوانینبودهکههمیشهبهآنامرشدهاست.

60- نفوذ خارق العادءه قرآن کریم در افکار و قلوب کسانی که حتی زبان قرآن را نمی دانند، بیانگر کدام وجه از اعجاز این کتاب آسمانی است؟
1(اعجازمحتواییکهنشانمیدهدقرآنازقلمهیچاندیشمندیتراوشنکردهوکالمخداونداست.

2(اعجازلفظیکهنشانمیدهدقرآنازقلمهیچاندیشمندیتراوشنکردهوکالمخداونداست.
3(اعجازمحتواییکهشیرینیبیانوساختارزیباوآهنگموزوننشانههایآناست.

4(اعجازلفظیکهشیرینیبیانوساختارزیباوآهنگموزوننشانههایآناست.
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2 صفحهآزمون عمومی

61- شیوءه عمل به احکام فرعی در روایت »بنی االسالم علی خمس علی الصالة و الزکاة و ...« از کدام منبع قابل دریافت است؟
1(دریافتوابالغوحیکهتوسطپیامبراکرم④بهطورکاملانجامشد.

2(تشکیلحکومتکهباوالیتظاهریوانجامسومینوظیفءهپیامبریقابلاجراست.
3(تعلیموتبیینتعالیمقرآنکهتوسطاولینوبرترینمعلم،کاتبوحافظقرآنانجامشد.

4(مراجعهبهرفتاروگفتارپیامبراکرم④کهبامجاهدتهایامامانبهدستمارسیدهاست.
62- با توجه به آیات قرآن کریم، رسول اکرم ④ الگوی کدام گروه خواهد بود؟

ًیرا َکثِ َذَکَراهللَ ِخَرَو آلْ الَْیْوَما َکاَنیَْرُجوااهللََو 2(！لَِمن ُل ُس َخلَْتمِْنقَبْلِِهالرُّ وٌلقَْد َرُس ٌدِإالَّ 1(！َوَماُمَحمَّ
َکاَةَوهُْمَراکُِعوَن اَلَةَویُْؤتُوَنالزَّ الصَّ ِذیَنیُِقیُموَن ِذیَنآَمُنواالَّ 4(！الَّ رِیَِّة الْبَ َخیُْر الَِحاِتُأولٰئَِكهُْم الصَّ لُوا ِذیَنآَمُنواَوَعِم الَّ 3(！ِإنَّ

63- دخالت دادن سلیقءه شخصی در احکام دین و گرفتاری در اشتباهات بزرگ، از عواقب شوم کدام دستور حکومتی پس از پیامبر اکرم ④ بود؟
2(ارائءهالگوهایدورازمعیارهایاصیلاسالمی 1(تحریفمعارفاسالمیوجعلاحادیث
4(ممنوعیتنوشتناحادیثوسخنانایشان 3(تبدیلحکومتعدلنبویبهسلطنتاموی

64- با توجه به اصول کلی امامان، شرط مهم در انتخاب روش مبارزه با حاکمان غاصب، کدام است؟
2(همءهاقداماتآنانمخفیبماند.  1(بنایحکومتسستنگردد.

4(هیچیکازاعمالحاکمانتأییدنشود.  3(تفکراسالمراستینباقیبماند.
الَِحاِت چیست و وظیفءه مؤمنین در قبال این لطف الهی، کدام است؟ ُلوا الصَّ 65- وعدءه الهی برای نیکوکاران ！الَِّذیَن آمَنُوا َو َعِم

ِض َْر ألْ ُهْمفِیا َفنَّ ！لََیْسَتْخلِ لَُهْمـ َضی لَُهْمِدیَنُهُمالَِّذیاْرتَ  نَّ َن ！لَُیَمکِّ )2 ِض َْر ألْ ُهْمفِیا َفنَّ ！لََیْسَتْخلِ اِرثِیَنـ الَْو لَُهُم ًةَونَْجَع لَُهْمأَئِمَّ 1(！نَْجَع
ًئا َشیْ بِی ْشرُِکوَن یُ الَ لَُهْمـ！یَْعبُُدونَنِی َضی لَُهْمِدینَُهُمالَِّذیاْرتَ  نَّ َن ！لَیَُمکِّ )4 ًئا َشیْ بِی ْشرُِکوَن یُ الَ ارِثیَنـ！یَْعبُُدونَنِی الَْو لَُهُم ًةَونَْجَع لَُهْمأَئِمَّ 3(！نَْجَع

66- انسان با ورود به سن بلوغ کدام شایستگی را به دست می آورد و برای سامان یافتن زندگی دختران و پسران به بهترین صورت، قرآن کریم از 
ایشان می خواهد قبل از ازدواج چه رویکردی را مورد توجه قرار دهند؟

2(آمادهشدنبرایزندگیمشترکـپیشهکردنعفاف 1(مخاطبخداوندقرارگرفتنـپیشهکردنعفاف
4(آمادهشدنبرایزندگیمشترکـکنارگذاشتنتمایالتدانی 3(مخاطبخداوندقرارگرفتنـکنارگذاشتنتمایالتدانی

67- بیِت زیر، مفهوم کدام آیءه شریفه را تبیین نموده است؟
علم ش��ی��ر  ول���ی  ش��ی��ران  ه��م��ه  دم«»م���ا  ب��ه  دم  ب��اش��د  ب���اد  از  ح��م��ل��ه م��ان 

لَیاهلِل الُْفَقَراُءِإ اُسأَنُْتُم یَُّهاالنَّ 2(！یَاأَ ِض َْر ألْ َماَواِتَوَمافِیا السَّ 1(！َوهلِِلَمافِی
 لَُهْممِْنُدونِِهمِْنَولِیٍّ 4(！َما ًیعا ُةجَِم الِْعزَّ فَلِلَِّه َة الِْعزَّ رِیُد َکاَنیُ 3(！َمْن

ِض می باشد و مفهوم آن با کدام آیءه شریفه ارتباط دارد؟ َْر ألْ َماَواِت َو ا ی السَّ لُُه مَْن فِ 68- فهم کدام مورد، الزمءه تحقق مفهوم آیءه ！یَْسأَ
َمُد الصَّ الَْحِمیُدـ！اهللُ  الَْغنِیُّ 2(！َواهللُهَُو َمُد الصَّ َشْیٍءـ！اهللُ  ُکلِّ  بُّ 1(！َوهَُوَر

ُکُفًواأَحٌَد لَُه لَْمیَُکْن الَْحِمیُدـ！َو  الَْغنِیُّ 4(！َواهللُهَُو ُکُفًواأَحٌَد لَُه لَْمیَُکْن َشْیٍءـ！َو  ُکلِّ  بُّ 3(！َوهَُوَر
َخَذ ِإلَٰهُه هََواُه می باشد، چگونه مورد شماتت و سرزنش قرار می دهد؟ 69- قرآن کریم فردی را که دارای ویژگی ！اتَّ

َکانُوایَْکِسبُوَن بَِما َخْذنَاهُْم ！فََأ )4 ًیال لَیِْهَوکِ فََأنَْتتَُکوُنَع 3(！أَ بِیُن الُْم الُْخْسَراُن 2(！ٰذلَِكهَُو ِخَرَة آلْ نَْیاَوا ！َخِسَرالدُّ )1
که »راهیابی شرک به دِل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.« کدام دستورالعمل  70- با توجه به این 

قرآنی می تواند راهکار مناسبی برای پرهیز از آلوده شدن به شرک باشد؟
ًیعا نُوَبجَِم اهللَیَغِْفُرالذُّ طُوامِْنَرحَْمِةاهلِلِإنَّ ْقَن تَ الَ ！)1
ُفَراَدی ثَْنیَو َم ُقوُمواهلِلِ بَِواِحَدٍةأَْنتَ َماأَِعظُُکْم ！ُقْلِإنَّ )2

ثْلََها مِ ئَِةفاََلیُْجَزیِإالَّ یِّ بِالسَّ ثَالَِهاَوَمْنجَاَء فَلَُهَعْشُرأَْم بِالَْحَسَنِة 3(！َمْنجَاَء
ًئا َشیْ اهللَ فَلَْنیَُضرَّ لَیَعِقبَیِْه َقلِْبَع َقابُِکْمَوَمْنیَْن لَیأَعْ َقلَبُْتْمَع َلانْ ُقتِ فَِإْنَماَتأَْو 4(！أَ

ُوراً به کدام بیت می توان تمسک جست؟ َّا کَف راً َو ِإم مَّا َشاکِ ِبیَل ِإ 71- در راستای تبیین شواهد مفهوم مندرج در آیءه شریفءه ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ
را ــه ــش ــی ــرپ ــن ه ـــد ـــن ـــردم خ ـــــرد م )1
ــه ِ ن دگــــر مــرغــی ـــر ب دام ایــــن بــــرو )2
دانـــی ـــی، ـــدان ب ـــر اگ ـــز رم نــکــتــءه ـــن ای )3
ـــد؟ زن را ــی ــوخ ــل ک َمــــر عــاقــل ــچ ــی ه )4

روزگـــــار ایــــن در بــایــســت دو عــمــر
ــه ــان ــی آش اســـــت ــد ــن ــل ب را ــا ــق ــن ع کــــه
ــی آن ـــــی، آن ــن ــت ــس ُج در ـــه ک ــز ــی چ ـــر ه
ــد؟ ــن َکــــسک ــی ــاب ــت ــیع ــگ ــن ـــاس ــچب ــی ه
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3 صفحهآزمون عمومی

72- کدام قانون الهی شامل همءه انسان ها در همءه دوران ها می شود و مناسب ترین توضیح دربارءه آن، کدام است؟
1(ابتالءـاینسنتبرایرشددادنوبهظهوررساندناستعدادهاونشاندادنتمایالتدرونیافراداست.
2(امالءـاینسنتبرایرشددادنوبهظهوررساندناستعدادهاونشاندادنتمایالتدرونیافراداست.

3(امالءـاینقانونبرایآگاهشدنازحقیقتدرونافرادمیباشدوزمینءهرشدانسانمؤمنرافراهممیسازد.
4(ابتالءـاینقانونبرایآگاهشدنازحقیقتدرونافرادمیباشدوزمینءهرشدانسانمؤمنرافراهممیسازد.

طُوا ِمْن َرحَْمِة اهلِل کدام یک از مراتب توحید و یگانگی خداوند  ِهْم الَ تَقْنَ نُْفِس لَی َأ ْل یَا ِعَباِدَی الَِّذیَن َأْسَرُفوا َع 73- از دقت در مفهوم آیءه شریفءه ！ُق
مستفاد می گردد و مهم ترین حق خداوند بر توبه کنندگان، کدام است؟

2(توحیددرخالقیتـحقالّناس  1(توحیددرمالکیتـحقالّناس
4(توحیددرخالقیتـحقاطاعتوبندگی 3(توحیددرمالکیتـحقاطاعتوبندگی

74- راه دستیابی به بشارت ارائه شده در عبارت شریفءه »هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایءه روشنی چشم هاست برای آن ها نهفته شده«، 
در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟

ُفِسِهْم بَِأنْ ُرواَما َیِّ مٍحَتَّییُغ لَیقَْو ًةأَنَْعَمَهاَع راًنِْعَم َیِّ لَْمیَُكُمغ اهللَ بَِأنَّ 1(！ٰذلَِك
ِل ُس ٌةبَْعَدالرُّ لَیاهلِلُحجَّ اِسَع ِریَنلِئاَّلیَُکوَنلِلنَّ رِیَنَوُمْنِذ الًُمبَشِّ 2(！ُرُس

ٌة ِذلَّ الَ یَْرهَُقُوُجوهَُهْمقََتٌرَو الَ ِزیَاَدٌةَو الُْحْسَنیَو 3(！لِلَِّذیَنأَحَْسُنوا
لَُموَن الَیَْع ِذیَن لَُموَنَوالَّ ِذیَنیَْع َتوِیالَّ ْلیَْس ！ُقْلهَ )4

لَیَْها به  اجاً لَِتْسکُنُوا ِإ نُْفِسکُْم َأْزَو لََق لَکُْم ِمْن َأ 75- کدام مورد، از عناصر اصلی معیار پنجم تمدن اسالمی با توجه به آیءه شریفءه ！َو ِمْن آیَاتِِه َأْن َخ
شمار می آید؟

2(احیایمنزلتزنوارزشهایاصیلاو 1(ارائءهالگوهایتمامعیارعفافوحیا
4(ارتقایجایگاهخانوادهبهعنوانکانونرشدوتربیتفرزندان 3(رشدوتربیتانسانبهعنوانمانعاصلیفسادوتباهی
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)پایءه دهم، درس 1/ تدبر: صفحءه 17(- 51 
خداونددرآیءه18سورءهاسراءمیفرماید:»آنکسکهتنهازندگی
هر  به  و  ـ  بخواهیم  که  را  آن  از  مقدار  آن  میطلبد، را دنیا زودگذر
کس اراده کنیم ـ می دهیم. سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با 

خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«

)پایءه دهم، درس 4/ تدبر: صفحءه 58(- 52 
خداونددرآیات45تا48سورءهواقعهمیفرماید:»آنان)دوزخیان(
پیشازاین)درعالمدنیا(مستومغرورنعمتبودندوبرگناهان
بزرگاصرارمیکردندومیگفتند:»هنگامی که ما مردیم و خاک و 

استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«

)پایءه دهم، درس 5/ تدبر: صفحءه 68(- 53 
آنان روح که کسانی به »فرشتگان میفرماید: نساء سورءه 97 آیءه
میگویند: کردهاند، ظلم خود به که حالی در میکنند دریافت را
شما)دردنیا(چگونهبودید؟گفتند:ما در سرزمین خود تحت فشار 
مهاجرت نبودکه زمینخداوسیع مگر گفتند: بودیم.  و مستضعف 

کنید؟«اینسؤالوجوابدرعالم برزخاتفاقمیافتد.

)پایءه دهم، درس 6/ متن: صفحءه 76، آیه: انفطار، 11(- 54 
نامءه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامءه عمل بدکاران را به دست 
چپ آن ها می دهند؛بنابراینآنهادرمرحلءهدادن نامءه اعمال،تمایز

اساسیپیدامیکنند.
کراماً کاتبین:بیگمانبرای باتوجهبهآیءه»واّنعلیکملحافظین
الهی، مالئکءه برای گرانقدر.«، نویسندگانی هستند، نگهبانانی شما

مأموریتنوشتنوثبتوضبطاعمالانسانذکرشدهاست.

)پایءه دهم، درس 7/ تدبر: صفحه های 86 و 89(- 55 
آیءه135سورءهآلعمرانمیفرماید:»...وخدانیکوکارانرادوستدارد.
آنهاکهوقتیمرتکبعملزشتیمیشوند،یابهخودستممیکنند،

به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند.«
این  )در  از  »)جهنمیان( پیش  واقعهمیفرماید: و46سورءه آیات45
دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.«

)پایءه دهم، درس 9/ حدیث: صفحءه 112، آیه: بقره، 165(- 56 
خدا  حرم  در  خداست،  حرم  انسان  »قلب  میفرماید: صادق⒔ امام
غیر خدا را جا ندهید.« کسانیکهمصداقآیءه»ومنالّناسمنیّتخذ
مندوناهللانداداًیحبونهمکحّباهلل:وبعضیازمردمهمتایانیرا
بهجایخدامیگیرند،آنانراماننددوستیخدادوستمیدارند.«

هستند،در حرم الهی غیر او را ساکن نموده اند.

)پایءه دهم، درس 10/ متن: صفحءه 131(- 57 
22 5/ کسیکهسفرمیرود،اگررفتناوبیشتراز4فرسخشرعی)
کیلومتر(ومجموعءهرفتوبرگشتاوبیشتراز8فرسخباشد،باید

نمازشراشکستهبخواندونبایدروزهبگیرد.کسی که مجموع رفت 
و برگشت او حدود 25 کیلومتر باشد،  شرایط باال را ندارد و باید روزه 
بگیرد. فقط در صورتی نباید روزه بگیرد که عذری مانند بیماری داشته 

باشد. در نتیجه  صحیح است.

)پایءه دهم، درس 11/ حدیث: صفحءه 140(- 58 
امامصادق⒔میفرماید:»لباس نازک و بدن نمانپوشید؛زیراچنین

لباسینشانءهسستی و ضعف دینداریفرداست.«

)پایءه یازدهم، درس 2/ متن: صفحءه 24، آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 23(- 59 
اینکهخداوندازدین،همانرابرایپیامبرخاتم④بیانکردهکه
نمودهاست، بدانسفارش نیز را پیامبران⒒ نوحوسایر حضرت
بیانگردین واحد الهیاست.علت واحدبودن دین،  فطرت مشترک است
آمدهاست:ویژگیهاییکهخداونددراصلآفرینشانسان کهدر

)فطرت(قرارداده،ازابتدایآفرینشتاکنونیکسانمیباشد.

)پایءه یازدهم، درس 3/ متن: صفحءه 40(- 60 
نشان که دارد ویژگیهایی آن مطالب و محتوا نظر از کریم قرآن
به رسد چه است، نکرده تراوش اندیشمندی هیچ قلم از میدهد
شخصیکهقبلازآنچیزیننوشتهوآموزشندیدهاست.اعجاز
محتواییبرایکسانیکهزبانقرآنرانمیدانندوفقطازترجمهها

استفادهمیکنندنیزقابلفهموادراکاست.

)پایءه یازدهم، درس 4/ متن: صفحءه 49، حدیث: صفحءه 50(- 61 
گفتارورفتارپیامبر④اولینومعتبرترینمرجععلمیبرایفهم
آن  رفتار  و  گفتار  به  مراجعه  با  مسلمانان  و  است الهی آیات عمیق
شیوءه  و  می برند  پی  قرآن  معارف  از  بسیاری  واقعی  معنای  به  حضرت، 
و روزه،حج نماز، هماکنون، ما می آموزند. را  قرآن  انجام دستورات 
بسیاریدیگرازوظایفخودراکهکلیاتآنهادرقرآنکریمآمده

است،مطابقگفتارورفتاررسولخدا④انجاممیدهیم.

)پایءه یازدهم، درس 6/ آیه: احزاب، 21(- 62 
پیامبر④ازسویخداوندبهعنوانالگوواسوءهمؤمنانمعرفیشد:
！لقدکانلکمفیرسولاهللاسوةحسنةلمنکانیرجوااهللوالیوم

.ًکثیرا اآلخروذکراهلل

)پایءه یازدهم، درس 7/ متن: صفحءه 91(- 63 
پیامبر  احادیث  نوشتن  ممنوعیت  نامطلوب نتایج و عواقب از یکی
ازیکمنبعمهم ازمردمومحققان بودکهبسیاری این اکرم④
هدایتبیبهرهماندندوبهناچار،سلیقءهشخصیرادراحکامدینی

دخالتدادندوگرفتاراشتباهاتبزرگشدند.

)پایءه یازدهم، درس 8/ متن: صفحءه 103(- 64 
امامان،شیوءهمبارزهباحاکمانرامتناسبباشرایطزمانبرمیگزیدند،
بهگونهایکههمتفکر اسالم راستین باقی بماند،همبهتدریج،بنایظلم
وجوربنیامیهوبنیعباسسستشودوهمروشزندگیامامان⒒،

بهنسلهایآیندهمعرفیگردد.
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)پایءه یازدهم، درس 9/ تدبر در قرآن: صفحءه 114(- 65 
اینسؤالرابایدباتوجهبهآیءه55سورءهنورپاسخداد:»وعداهللاّلذین
استخلف لیستخلفّنهمفیاالرضکما الّصالحات آمنوامنکموعملوا
اّلذینمنقبلهمو لیمکنّن لهم دینهم الّذی ارتضی لهم...یعبدوننی 
شیئاً:خداوندبهکسانیازشماکهایمانآوردهوعمل ال یشرکون بی  
صالحانجامدادهاند،وعدهدادهاستکهآنانراجانشیندرزمینقرار
دهد،همانطورکهقبلازآنانکسانیراجانشینقراردادودینشان
مرا )بهگونهایکهدیگر( ... آنانپسندیدهمستقرسازد برای راکه

بپرستندوبهمنشرکنورزند«.
بنابراین وظیفءه مؤمنین در قبال مستقرشدن دین الهی، پرستش خالی از 

هر گونه شرک است.

)پایءه یازدهم، درس 12/ متن: صفحءه 151(- 66 
انسان،بارسیدنبهسنبلوغودورءهجوانیواردمرحلءهمسئولیتپذیری
میشودو این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گیرد.
قرآنکریمازدخترانوپسرانمیخواهدکهقبلازازدواج،حتماً عفاف 

پیشه کنندتاخداوندبهبهترینصورتزندگیآنانراساماندهد.

)پایءه دوازدهم، درس 1/ ارتباط مفهومی: بیت، آیه(- 67 
مفهومبیتمطرحدرصورتسؤال، نیازمندی همیشگی مخلوقات به 
خداونداست.اینمفهومدرآیءه»یا ایّها النّاس انتم الفقراء الی اهلل:

ایمردم،شمابهخداوندنیازمندهستید.«آمدهاست.

)پایءه دوازدهم، درس 1/ تدبر در قرآن: صفحءه 10، ترکیبی: درس 2، - 68 
دوازدهم(

و آسمانها در آنچه هر االرض: و الّسماوات فی من »یسأله آیءه
زمیناست،پیوستهازاودرخواستمیکند.«بیانگرنیازودرخواست
همیشگیمخلوقاتبهخداونداست.فهماینکهخداوند بی نیاز مطلق 
دائمی نیاز زیرا است. خداوند  از  همیشگی  درخواست  الزمءه  است، 
موجودات،لطفوفیضدائمیراطلبمیکندوخداوندهرلحظه
را عالم که نیست چنین آفریدههاست. برای جدید فیضی دارای
آفریدهوآنرابهحالخودرهاکردهباشد،بلکههموارهامورهستی

راتدبیروادارهمیکند.
خداوند از هر جهت کامل و  بدینمعناستکه عبارت ！اهلل الّصمد
بی نیاز است و تنها اوست که شایستءه قصدکردن مخلوقات و برطرف کردن 
نیازهای آنان است.بههمینجهتباآیءه！یسألهمنفیالّسماواتو

االرضو！و اهلل هو الغنی الحمید ارتباطدارد.

)پایءه دوازدهم، درس 3/ آیه: فرقان، 43(- 69 
ا رایت من اتّخذ الهه هواه  خداونددرآیءه43سورءهفرقانمیفرماید:»
ا فانت تکون علیه وکیالً:آیادیدیآنکسیراکههواینفسخودرا
معبودخودگرفت،آیاتوضامناومیباشی)وبهدفاعازاوبرمیخیزی(؟«

)پایءه دوازدهم، درس 4/ متن: صفحءه 43، آیه: تدبر در قرآن: - 70 
صفحءه 43(

برایحفظدلازراهیابیشرکبهآن،باید از حریم دل پاسبانی کنیم 
تا آفت شرک به آن راه نیابد و عمل ما خالص برای خداوند انجام شود. 

اعظکم اّنما »قل آیءه دارد، اشاره بندگی« در  »اخالص  به که آیهای
اَنتقومواهللمثنیوفرادی:)بهبندگانم(بگوشمارافقط بواحدة
یکموعظهمیکنم)وآن(اینکهبهصورتگروهیوفردیبرای

خداقیامکنید.«است.

)پایءه دوازدهم، درس 5/ ارتباط مفهومی: آیه، بیت(- 71 
مفهومآیءه！اّناهدیناهالّسبیل...،اختیار انساناست.از شواهد وجود 
اختیار در انسان، مسئولیت پذیری استکهبیت:»هیچعاقلمرکلوخی

رازند؟/هیچباسنگیعتابیکسکند؟«بیانگرآناست.
بررسی سایر گزینه ها:

اینبیتبهکشفراهدرستزندگیازنیازهایبرترانسانتأکید
میکند.)درس 1، یازدهم(

اینبیتبهنفوذناپذیریدربرابروسوسههایشیطانازمیوههای
درختاخالصتأکیدمیکند.)درس 4، دوازدهم(

دوست که چیزی یعنی انسان ارزش معیار بیانگر بیت این 
میدارد،است.)درس 9، دهم(

)پایءه دوازدهم، درس 6/ متن: صفحءه 68(- 72 
و ثابت که است خداوند قانون فراگیرترین و عامترین ابتالء سنت 

همیشگیاستوشاملهمءهانسانهادرهمءهدورانهامیشود.
امتحانخداوندعلیمبرایآگاهشدنازدرونافرادنیست)نادرستی
رساندن  ظهور  به  و  رشددادن  برای بلکه ،)  و  گزینههای

استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراداست.

)پایءه دوازدهم، درس 7/ آیه: زمر، 53، متن: صفحءه 87، ترکیبی: - 73 
درس 2، دوازدهم(

باتوجهبهعبارت»عبادی: بندگانم«،توحید در مالکیتصحیحاست.
مهمترینحقخداوند،حقاطاعتوبندگیاوست.

)پایءه دوازدهم، درس 8/ آیه: سجده، 17، ترکیبی: درس 11، یازدهم(- 74 
خداونددرقرآنکریممیفرماید:»هیچکسنمیداندچهپاداشهایی
پاداش  این  شده، نهفته آنها برای چشمهاست روشنی مایءه که
کارهایی است که انجام می دادند.«باتوجهبهاینآیه،راهدستیابی
»للّذین آیءه است. انجام عمل نیک آیه، این در ارائهشده بشارت به
احسنواالحسنیوزیادةوالیرهقوجوههمقتروالذّلة:برایکسانی
کهنیکوکاریپیشهکردند،پاداشینیکوچیزیفزونتراستوبر

چهرءهآنانغبارخواریوذلتنمینشیند.«بهآناشارهدارد.

)پایءه دوازدهم، درس 9/ آیه: روم، 21، متن: صفحءه 112(- 75 
معیاربیانشدهدرآیءهمطرحدرصورتسؤال،ارتقایجایگاهخانواده
و  زن  منزلت  احیای  است. انسانها تربیت و رشد کانون عنوان به

ارزش های اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رود.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی هنر
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

دقت در کدام آیءه شریفه، به انسان در یافتن هدف اصلی زندگی کمک می کند و دستیابی به آن چه چیزی را می طلبد؟- 51
ِخَرِة ـ همت بزرگ و ارادءه محکم آلْ نْیا َو ا یا فَِعْنَد اهلِل ثَواُب الدُّ نْ 1( ！َمْن کاَن یُریُد ثََواَب الدُّ

هُْر ـ همت بزرگ و ارادءه محکم نْیا نَُموُت َو نَحْیا َو ما یُْهلُِکنا إالَّ الدَّ 2( ！ما ِهَی إالَّ حَیاتَُنا الدُّ
ِخَرِة ـ شناخت مقصد و هدف نهایی آلْ نْیا َو ا یا فَِعْنَد اهلِل ثَواُب الدُّ نْ 3( ！َمْن کاَن یُریُد ثََواَب الدُّ

هُْر ـ شناخت مقصد و هدف نهایی نْیا نَُموُت َو نَحْیا َو ما یُْهلُِکنا إالَّ الدَّ 4( ！ما ِهَی إالَّ حَیاتَُنا الدُّ
َة لَِهَی الَْحَیواُن بیان نموده است؟- 52 ِخَر آلْ اَر ا کدام مورد، برداشت مناسبی از عبارت قرآنی ！َو إنَّ الدَّ

1( مرگ پایان بخش دفتر زندگی نیست، بلکه غروبی درخشان تر برای روح انسان می باشد.
2( آدمی از یک مرحلءه هستی دنیا به هستی باالتر برزخ منتقل می شود و زندگی حقیقی آن جاست.

3( این دنیا جایی است که انسان از راه ایمان و عمل صالح به زندگی حقیقی و به دور از درد و فنا می رسد.
4( سرای دیگر جایی است که انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان و عمل صالح به دست می آورد، زندگی می کند. 

ُلوَن کدام مفهوم دریافت می شود؟- 53 ا تَْفَع لَُموَن مَ لَیْکُْم لََحافِِظیَن کراماً کاتبین یَعْ از آیءه شریفءه ！َو إنَّ َع
1( فرشتگان امین الهی چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند، بهترین گواهان قیامت اند.
2( پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند، از بهترین گواهان قیامت اند.

3( فرشتگان امین الهی در طول زندگی انسان ها، مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.
4( پیامبران و امامان در طول زندگی انسان ها، مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند. 

ِهْم نَاراً در خصوص چه کسانی است و چه عاقبتی برای آن ها پیش بینی شده است؟- 54 طُونِ آیءه شریفءه ！إنََّما یَأْکُُلوَن فِی بُ
ًیرا لَْوَن َسِع 2( کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می خورند ـ ！َسَیْص  َذاٌب َشدیٌد 1( کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می خورند ـ ！َو لَُهْم َع

ًیرا لَْوَن َسِع 4( کسانی که در راه خداوند انفاق نمی کنند ـ ！َسَیْص  َذاٌب َشدیٌد 3( کسانی که در راه خداوند انفاق نمی کنند ـ ！َو لَُهْم َع
زیرک ترین انسان ها از دیدگاه امیرالمؤمنین ⒔ به کدام دستور پیامبر گرامی اسالم ④ عمل می کنند؟- 55

1( سنت نیکی را در جامعه جاری سازد تا مردم به آن عمل کنند.
2( به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند.

3( همنشینی که انتخاب می کنی، نیک باشد، زیرا او مایءه انس تو خواهد بود.
4( فراوان به یاد خداوند هستند و بهتر از دیگران خود را برای دیدار او آماده می کنند. 

شرط اصلی دوستی با خدا چیست و کدام آیءه شریفه به آن اشاره دارد؟- 56
ُبِبُْکُم اهلل بُِعونی یُحْ 1( عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر اکرم ④ آورده شده است ـ ！ُقْل ِإْن ُکْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَ فَاتَّ

 ِاً هلِل َشدُّ ُحّب ِذیَن آَمُنوا أَ 2( قلب انسان با خدا باشد، آن چه مهم است درون و باطن انسان است ـ ！یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهلِل َو الَّ
ِاً هلِل َشدُّ ُحّب ِذیَن آَمُنوا أَ 3( عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر اکرم ④ آورده شده است ـ ！یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهلِل َو الَّ
ُبِبُْکُم اهلل بُِعونی یُحْ چه مهم است درون و باطن انسان است ـ ！ُقْل ِإْن ُکْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَ فَاتَّ 4( قلب انسان با خدا باشد، آن 

چه کسی باید روزه اش را قضا کند و برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد؟- 57
1( کسی که روزءه ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از رمضان آینده قضای آن را به جا آورد.

2( کسی که روزءه ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از رمضان آینده قضای آن را به جا نیاورد.
3( فردی که به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده بیماری او باقی  مانده و قضای روزه را نگیرد.

4( فردی که به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و با برطرف شدن بیماری، تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد. 
ْؤَذیَْن مقصود از »ٰذلَِك« کدام عمل است؟- 58 نَی َأْن یُعَْرفَْن َفال یُ با توجه به آیءه شریفءه ！... ٰذلَِك َأْد

4( آشکارنساختن زینت و زیورآالت  3( نزدیک تر کردن پوشش ها به خود  2( پوشاندن گریبان و گردن  1( آشکارنساختن بدن و موی سر 
تأثیر توجه به ارتباط کامل ابعاد وجودی انسان در طراحی مسیر سعادت او، کدام است؟- 59

1( کامالً درست بودن پاسخی که به پرسش های برتر انسان ها توسط یک وجود برتر داده شده است.
2( همه جانبه بودن برنامه های ارائه شده توسط کسی که آگاهی کاملی از انسان و جهان داشته باشد.

3( آگاهی دقیقی که باید انسان از خلقت، جایگاه او در نظام هستی و زندگی پس از مرگ داشته باشد.
4( قابل اعتماد بودن دستوراتی که به انسان برای رسیدن به رستگاری در زندگی ابدی داده شده است. 
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2 صفحهآزمون عمومی

کدام عامل، سبب شد تعالیم الهی به فرهنگ جوامع وارد شود و جزئی از سبک زندگی مردم گردد؟- 60
2( بیان اصول ثابت دین الهی درخور فهم و اندیشءه انسان های هر دوران 1( ایمان استوار و تالش بی مانند پیامبران برای تبلیغ دین در طول زمان 

4( استمرار و پیوستگی در دعوت و تحمل سختی ها و دشواری ها توسط پیامبر خاتم  3( رشد تدریجی فرهنگ و دانش مردم در زمان های مختلف به وسیلءه پیامبران 
پیامبر اکرم ④ چه زمانی دعوت انصار را پذیرفت و مهم ترین اقدام ایشان در آن جا چه بود؟- 61

1( پس از پذیرش اسالم ـ آماده سازی مقدمات انجام مسئولیت والیت ظاهری
2( بعد از هجرت به مدینه ـ آماده سازی مقدمات انجام مسئولیت والیت ظاهری

3( پس از پذیرش اسالم ـ انتخاب مسجد مدینه به عنوان مرکز انجام وظایف والیت معنوی
4( بعد از هجرت به مدینه ـ انتخاب مسجد مدینه به عنوان مرکز انجام وظایف والیت معنوی 

بی توجهی به کدام مسئله نشان دهندءه نقص یک دین است و دین اسالم که کامل ترین دین الهی است دربارءه این موضوع چه تدبیری اندیشیده است؟- 62
1( بی توجهی به ادامءه مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت ـ مرجعیت و والیت معنوی

2( نبود یک دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشءه بشر ـ مرجعیت و والیت معنوی
3( بی توجهی به ادامءه مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت ـ نظام امامت و والیت
4( نبود یک دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشءه بشر ـ نظام امامت و والیت 

نتیجءه انحراف نظام حکومتی پس از رحلت پیامبر اکرم ④ کدام است و بشریت، عالی ترین نمونءه حکومت پس از رسول خدا④ را چند سال - 63
بعد از رحلت ایشان مشاهده نمود؟

1( فقدان امکانات الزم برای اجرای همه جانبءه مسئولیت ها توسط امامان ⒖ ـ 5 سال
2( حکومت بنی امیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان ⒖ در جامعه ـ 5 سال

3( حکومت بنی امیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان ⒖ در جامعه ـ 25 سال
4( فقدان امکانات الزم برای اجرای همه جانبءه مسئولیت ها توسط امامان ⒖ ـ 25 سال 

مطابق فرمایش پیامبر اکرم ④ انسان در چه صورتی از عذاب الهی در امان است و شروط آن کدام است؟- 64
1( حفظ سخنان و سیرءه پیامبر ④ ـ توجه مسلمین به هشدارهای دلسوزان و جلوگیری از بازگشت به جاهلیت

2( ورود به دژ مستحکم توحید ـ توجه مسلمین به هشدارهای دلسوزان و جلوگیری از بازگشت به جاهلیت
3( حفظ سخنان و سیرءه پیامبر ④ ـ تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام

4( ورود به دژ مستحکم توحید ـ تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام 
از دیدگاه امیرالمؤمنین ⒔ نکتءه مهم در هنگام پیمان بستن با دشمنان، کدام است؟- 65

2( توجه داشتن به نیت دشمن از عهدنامه و خودداری از شکست 1( غفلت نکردن از پیمان شکنی دشمن و خودداری از شکست 
4( توجه داشتن به نیت دشمن از عهدنامه و جلوگیری از غافلگیری  3( غفلت نکردن از پیمان شکنی دشمن و جلوگیری از غافلگیری 

کدام روایت نبوی، بیانگر عزت پیامبر اکرم ④ در محاصرءه مشرکان مکه به هنگام آغاز دعوت می باشد؟- 66
1( برای جان من بهایی جز بهشت نیست، پس بدانید خود را به کم تر از آن نخواهم فروخت.

2( اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی دارم.
3( خالق جهان در نظر ما مسلمین بزرگ است، از این جهت هر غیرخدایی در نظرمان کوچک است.

4( خداوند به ما کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده و زمین را به ما به ارث خواهد داد. 
حدیث شریف »حب الّشیء یعمی و یصم« به کدام موضوع در ازدواج اشاره دارد و راه در امان ماندن از عواقب آن چیست؟- 67

1( عالقه و محبت به یک شخص، عقل را به حاشیه می راند ـ توکل بر خدا
2( محبت و عالقه سرچشمءه اصلی همءه کارهای انسان است ـ توکل بر خدا

3( عالقه و محبت به یک شخص، عقل را به حاشیه می راند ـ مشورت با پدر و مادر
4( محبت و عالقه سرچشمءه اصلی همءه کارهای انسان است ـ مشورت با پدر و مادر 

داً کدام مورد، می تواند توضیح مناسبی برای والیت الهی باشد؟- 68 ُِك فِی ُحکِْمِه َأَح ْشر ا لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ َو ال یُ با دقت در مفهوم آیءه شریفءه ！مَ
1( خداوند افرادی را واسطءه والیت خود قرار داده است.

2( با اذن و اجازءه خداوند والیت الهی به پیامبران واگذار شده است.
3( والیت خداوند برای انجام مسئولیت هایی به افراد خاصی واگذار شده است.

4( والیت پیامبران بدین معنا نیست که خداوند آن ها را مجرای والیت خود قرار داده است. 
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3 صفحهآزمون عمومی

عمل کردن به مفهوم کدام آیءه شریفه، می تواند یکی از مصادیق گام برداشتن در مسیر توحید عملی باشد؟- 69
ًیال یباً َمِه اُل َکثِ اُل َو َکانَِت الِْجبَ َْرُض َو الِْجبَ ألْ ُف ا 2( ！یَْوَم تَْرُج  لَی اهلِل َو اهللُ هَُو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد اُس أَنُْتُم الُْفَقَراُء ِإ یَُّها النَّ 1( ！یَا أَ

 َْرَض َو َما بَیَْنُهَما الِعبیَن ألْ َماَواِت َو ا ا السَّ ا َخلَْقَن 4( ！َو َم  یِن ُهوا فِی الدِّ َتَفقَّ َفٌة لَِی ِ َفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائ 3( ！فَلَْو ال نَ
از مفهوم مندرج در کدام آیءه شریفه، می توان برای آزمایش اخالص مردم بهره جست؟- 70

ِ اً  َشدُّ ُحّب ِذیَن آَمُنوا أَ 2( ！یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهلِل َو الَّ  ْفَسَك أاَلَّ یَُکونُوا ُمْؤمِنیَن 1( ！لََعلََّك بَاِخٌع نَ
 ُقوَن ِذیَن مِْن قَبْلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّ لَی الَّ ا ُکتَِب َع َیاُم َکَم لَیُْکُم الصِّ 4( ！ُکتَِب َع  وِر ُُم ألْ مِ ا لَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْز بِْر َع 3( ！َو اْص

کدام مورد، در راستای تبیین مسئولیت پذیری به عنوان شاهدی بر وجود اختیار می تواند مورد استناد واقع شود؟- 71
چیست؟ شــرم  ایــن  اخــتــیــار  ــودی  ــب ن ــر  گ  )1 
کنم آن  یــا  ــم  ــن ک ـــن  ای ــــردا  ف ایــن کــه   )2 
بــدی زان  خــــوردی  ــه  ک پشیمانی  وان   )3 
بیا ـــــردا  ف را  ــگ  ــن س گـــویـــی  ــچ  ــی ه  )4

چیست؟ آزرم  و  خــجــلــت  و  ــــغ  دری ـــن   ای
صنم ای  ــــت  اس اخـــتـــیـــار  دلـــیـــل  ــــود   خ
ــهــتــدی م ــی  ــت ــش گ ـــش  ـــوی خ ـــار  ـــی اخـــت  ز 
ســـزا؟ را  بَــــد  دهــــم  مـــن  نــیــایــی  ور 

آیءه شریفءه »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید.« - 72
در راستای تبیین و تأکید مفهوم موجود در کدام مورد قابل استناد می باشد؟

بِیِد لَْع ِ مٍ ل َمْت أَیِْدیُکْم َو أَنَّ اهللَ لَیَْس بِظاَلَّ 1( ！ٰذلَِك بَِما قَدَّ
لَیَْنا تُْرجَُعوَن ًة َو ِإ رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 2( ！ُکلُّ نَ
ًورا بَِّك َمحْظُ طَاُء َر ا َکاَن َع بَِّك َو َم طَاِء َر 3( ！ُکاّلً نُِمدٌّ هُٰؤالِء َو هُٰؤالِء مِْن َع

 لَُموَن ْ الَ یُظ ثْلََها َو هُْم  ئَِة فاََل یُْجَزی ِإالَّ مِ یِّ ثَالَِها َو َمْن جَاَء بِالسَّ 4( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْم
از سنت های الهی لطف و مهربانی خداوند نسبت به بندگان نیکوکار و گناهکار می باشد. این قانون الهی در مفهوم کدام آیءه شریفه متجلی می باشد؟- 73

طُوا مِْن َرحَْمِة اهلِل ْقَن الَ تَ ُفِسِهْم  ْ لَی أَن ُفوا َع ِذیَن أَْسَر 1( ！ُقْل یَا ِعبَاِدَی الَّ
لَیَْنا تُْرجَُعوَن ًة َو ِإ رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 2( ！ُکلُّ نَ
ًورا بَِّك َمحْظُ طَاٌء َر ا َکاَن َع بَِّك َو َم طَاِء َر 3( ！ُکاّلً نُِمدٌّ هُٰؤالِء َو هُٰؤالِء مِْن َع

 ا َکانُوا یَْکِسبُوَن َخْذنَاهُْم بَِم وا فََأ بُ ِض َولٰکِْن َکذَّ َْر ألْ َماِء َو ا َکاٍت مَِن السَّ لَیِْهْم بََر َتحَْنا َع َ 4( ！لَف
جاِر الِفقَه ثمَّ المتَجَر« کدام است و اشرافی گری مسئولین و فساد اداری و مالی چه پیامدی را - 74 شده در حدیث شریف »یا معَشَر التُّ رهنمود ارائه 

در پی خواهد داشت؟
1( یادگیری مسائل شرعی تجارت بر همءه مردم واجب است ـ گسترش فریبکاری در معامله های اقتصادی

2( قبل از فعالیت تجاری باید با احکام آن آشنا شد ـ گسترش فریبکاری در معامله های اقتصادی
3( یادگیری مسائل شرعی تجارت بر همءه مردم واجب است ـ رواج مصرف گرایی در میان مردم

4( قبل از فعالیت تجاری باید با احکام آن آشنا شد ـ رواج مصرف گرایی در میان مردم 
به ترتیب »علم تجربی تنها رمز سعادت ملت هاست.« و »غسل تعمید« مرتبط با کدام موضوع در رابطه با تمدن جدید اروپایی ارائه شده است؟- 75

1( آثار و پیامدهای تمدن جدید اروپا ـ ترسیم چهرءه عقالنی و منطقی دین
2( آثار و پیامدهای تمدن جدید اروپا ـ زمینه های پیدایش تمدن جدید اروپا

3( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ـ ترسیم چهرءه عقالنی و منطقی دین
4( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ـ زمینه های پیدایش تمدن جدید اروپا 
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: »بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی   فاّتبعونی یحببکم اهلل
کنید تا خدا دوستتان بدارد.«

)پایءه دهم، درس دهم، متن: صفحءه 130(- 57  
اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه 
او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را  رمضان عذر 
نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مّد گندم و 

جو و مانند آن ها به فقیر بدهد.

)پایءه دهم، درس دوازدهم، آیه: احزاب، 59(- 58  
خداوند در آیءه 59 سورءه احزاب می فرماید: ！یا ایّها الّنبی قل الزواجك 
و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهّن من جالبیبهّن ذلك ادنی ان 
بگو،  مؤمنان  زنان  به  و  دخترانت  و  زنان  به  پیامبر،  »ای   :  یعرفن
پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند. این برای آن که به )عفاف( 

شناخته شوند، بهتر است.«

)پایءه یازدهم، درس یک، متن: صفحءه 14(- 59  
باشد،  باید داشته  نیازهای اساسی  به  از ویژگی هایی که پاسخ  یکی 
آن است که همه جانبه باشد، به طوری که به نیازهای مختلف انسان 
به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و 
اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با 

هم دارند و نمی توان برای هر بعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.

)پایءه یازدهم، درس 2، متن: صفحءه 25(- 60  
علل فرستادن پیامبران متعدد، استمرار و پیوستگی در دعوت  از  یکی 
با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های  پیامبران الهی  است. 
مختلف دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند 
تا خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان 
بماند و گسترش یابد و شرک، ظلم و رذائل اخالقی از بین برود. این 
تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ 

مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.
حضرت  یعنی  خاتم  پیامبر  به  فقط  این که   به  توجه  با  پ.ن: 

محمد ④ اشاره کرده، نادرست است.

)پایءه یازدهم، درس 4، متن: صفحءه 50(- 61  
را  اسالم  )انصار(  مدینه  مردم  این که  محض  به  اکرم ④  پیامبر 
پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( 
و کسانی که از مکه آمده بودند )مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای 
انجام  مقدمات  آماده سازی  نمود:  پی ریزی  می شد،  اداره  اسالم  قوانین 

مسئولیت والیت ظاهری.

)پایءه یازدهم، درس 5، متن: صفحءه 63(- 62  
در خصوص سرنوشت دو مسئولیت تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی( 
و والیت ظاهری، پس از پیامبر ④ ، یکی از فرض های مطرح این است 
که قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند. اما در پاسخ 
به بطالن این فرض می گوییم: بی توجهی به این مسئلءه بزرگ، خود دلیلی 
بر نقص دین اسالم است و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین 

دین الهی است و راه حل آن، نظام امامت و والیت است.

)پایءه دهم، درس اول، صفحءه 21(- 51  
هدف اصلی زندگی، تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ است. 

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های 
مادی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای دنیوی خود 
را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند 
نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند: ！من 
: »هر کس نعمت   کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة
و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«

)پایءه دهم، درس سوم، آیه: عنکبوت، 64(- 52  
قرآن کریم بر حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند و می فرماید: 
»و سرای آخرت زندگی حقیقی است، اگر می دانستند.« بنابراین باید 

گزینه ای را انتخاب کنیم که به این مفهوم اشاره دارد.
بررسی گزینه ها:

)نه غروبی(  طلوعی  بلکه  نیست،  زندگی  پایان بخش دفتر   مرگ 
درخشان تر برای روح انسان است.

 آدمی از یک مرحلءه هستی دنیا به هستی باالتر آخرت )نه برزخ( 
منتقل می شود و زندگی حقیقی آن جاست.

 مفهوم آیءه مطرح در صورت سؤال بر جهان آخرت تأکید می کند نه 
دنیا. به همین جهت این گزینه مفهوم را به درستی بیان ننموده است.

 این گزینه که بر جهان آخرت تأکید دارد، پاسخ درست است.

)پایءه دهم، درس ششم، آیه: انفطار، 10 ـ 12(- 53  
آیءه مطرح در صورت سؤال به فرشتگان الهی که از گواهان و شاهدان 
روز قیامت اند، اشاره دارد. فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره 

مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.
پ.ن: دیدن ظاهر و باطن اعمال انسان ها، مربوط به پیامبران و امامان 

است. به همین جهت  نادرست است.

)پایءه دهم، درس هفتم، آیه: نساء، 10(- 54  
ذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً  آیءه 10 سورءه نساء می فرماید: ！اّن اّل
: »کسانی که اموال   ًاّنما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا
یتیمان را از روی ظلم می خورند، جز این نیست که آتش در شکم 

خود فرو می برند و به زودی در آتش فروزان درآیند.«

)پایءه دهم، درس هشتم، حدیث: صفحه های 101 و 102(- 55  
از امیرالمؤمنین علی ⒔ پرسیدند: زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: 
»کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.« این 
سخن بر »محاسبه و ارزیابی« تأکید می کند. پیامبر گرامی اسالم ④ 
أن  قبل  انفسکم  »حاسبوا  فرمودند:  مسئله  همین  خصوص  در  نیز 
به حساب  این که  از  قبل  کنید،  رسیدگی  به حساب خود  تحاسبوا: 

شما برسند.«

)پایءه دهم، درس نهم، متن: صفحءه 113، آیه: آل عمران، 31(- 56  
خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، 
شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند: ！قل ان کنتم تحّبون اهلل 
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اجازه ای به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست )نادرستی 
(، بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در  گزینه های  و 
.) مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است )نادرستی  و درستی 

)پایءه دوازدهم، درس سوم، متن: صفحءه 32، ترکیبی: درس 10، یازدهم(- 69  
هر کس در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند، گام در مسیر 
توحید عملی گذاشته است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که 

مصداق اطاعت از فرمان خدا باشد.
بررسی گزینه ها:

 مفهوم این آیه، نیازمندی همءه مخلوقات به خدا و بی نیازی خدا 
از مخلوقات است. )درس اول دوازدهم(

 مفهوم این آیه، تغییر در ساختار زمین و آسمان از مراحل قیامت 
است. )درس ششم دهم(

 مفهوم این آیه، وجوب هجرت گروهی از مردم برای تفّقه در دین 
برای جبران مرجعیت دینی در زمان غیبت است. با توجه به این که 
این آیه بیانگر یکی از واجبات الهی است و عمل به آن، مصداق اطاعت 
از فرمان خداست، عمل کردن به آن یکی از مصادیق گام برداشتن در 

مسیر توحید عملی است. )درس دهم یازدهم(
آیه، بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین است.  این   مفهوم 

)درس اول دهم(

ترکیبی، - 70  ،47 صفحءه  حدیث:  چهارم،  درس  دوازدهم،  )پایءه   
درس 10، دهم(

امیرالمؤمنین علی ⒔ می فرماید: »خداوند بدان جهت روزه را واجب 
کرد تا اخالص مردم را بیازماید.« در نتیجه از مفهوم مندرج در آیءه: 
 تّتقون لعلّکم  قبلکم  من  الّذین  علی  یام کما کتب  الّص علیکم  ！کتب 

می توان برای آزمایش اخالص مردم بهره جست.

)پایءه دوازدهم، درس پنجم، بیت: صفحءه 54(- 71  
بیت: »هیچ گویی سنگ را فردا بیا/ ور نیایی من دهم بد را سزا؟« 

بیانگر مسئولیت پذیری از شواهد وجود اختیار است.

)پایءه دوازدهم، درس ششم، ارتباط مفهومی: آیه/ آیه(- 72  
آیءه مطرح در صورت سؤال بیانگر سنت امداد الهی است. بنابراین در 
راستای تبیین و تأکید مفهوم آیءه: ！کاّل نمّد هوالء و هوالء من عطاء 

ك و ما کان عطاء ربك محظوراً است. ربّ

)پایءه دوازدهم، درس ششم، متن: صفحه های 71 و 72، ترکیبی، - 73  
درس 7، دوازدهم(

در سنت »سبقت رحمت بر غضب« می گوییم: از آن جا که خداوند به 
بندگان خود محبت دارد، با همءه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، 
به لطف و مهربانی رفتار می کند. آمرزش گناهان با توبه نمونه ای از 
الَ  ُفِسِهْم  ْ أَن لَی  َع ُفوا  أَْسَر ِذیَن  الَّ ِعبَاِدَی  یَا  ْل  ！ُق آیءه:  این سنت است. 
طُوا مِْن َرحَْمِة اهلِل، بگو ای بندگان من که بسیار به خود ستم روا  ْقَن تَ

داشته اید، از رحمت الهی ناامید نباشید. بیانگر آن است.
بررسی سایر گزینه ها:  این گزینه بیانگر سنت ابتالء است.

)پایءه یازدهم، درس های ششم و هفتم، متن: صفحه های 82 و 89(- 63  
پس از رحلت رسول خدا ④ حوادثی رخ داد که رهبری امت را از 
مسیری که پیامبر ④ برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج 
کرد و در نتیجه، نظام حکومت اسالمی که بر مبنای امامت طراحی 
شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم ⒒ با وجود حضور در جامعه، 
مسئولیت های خود  همه جانبءه  اجرای  برای  امکانات الزم  و  قدرت  فاقد 
شدند. فقط در یک دورءه کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارءه حکومت 
به امام علی ⒔ رسید و آن حضرت، در همین دورءه کوتاه و با وجود 
مشکالت و جنگ هایی که با عهدشکنان و دشمنان داخلی داشتند، 

عالی ترین نمونءه حکومت را عرضه کرد.
امام علی ⒔ پس از 25 سال کنار گذاشته شدن از حق خالفت، آن گاه 
که با درخواست عمومی مردم و اصرار آن ها بر قبول خالفت، حجت 

را به خود تمام دید، به صحنه آمد.

)پایءه یازدهم، درس هشتم، حدیث: صفحءه 101(- 64  
الّ اهلل  اله ا الّذهب که می فرماید: »کلمءه ال  با توجه به حدیث سلسلة 
قلعءه محکم من است، هر کس به این قلعءه محکم من وارد شود، از 
عذاب من در امان است. اما به شرط های آن و من از جمله شرط های 
آن هستم.«، انسان در صورت ورود به دژ مستحکم توحید )کلمءه ال اله 
الّ اهلل( از عذاب الهی در امان است و شرط آن تجلی توحید در زندگی  ا

اجتماعی با والیت امام است.

)پایءه یازدهم، درس دهم، تفکیک: صفحءه 133(- 65  
با  »اگر  می فرماید:  اشتر  مالک  عهدنامءه  در  علی ⒔  امیرالمؤمنین 
دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش. که دشمن گاهی 

از این راه تو را غافلگیر می کند.«

)پایءه یازدهم، درس یازدهم، متن و حدیث: صفحءه 141(- 66  
پیامبر اکرم ④ هنگامی که در محاصرءه طاقت فرسای مشرکان مکه بود و 
جز حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه و یارانی اندک و فقیر، پشتوانه ای 
نداشت، به بزرگان مکه که به او وعدءه ثروت و قدرت و ریاست بر این 
شهر را می دادند، فرمود: »اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را 

در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم.«

)پایءه یازدهم، درس دوازدهم، حدیث: صفحءه 153، متن: صفحءه 153(- 67  
را  و گوش  به یک شخص، چشم  و محبت  عالقه  که  دیده ایم  همواره 
امام علی ⒔  زیبای  این سخن  به حاشیه می راند.  را  می بندد و عقل 
مربوط به مواردی از همین قبیل است: »حّب الشیء یعمی و یصّم، 
عالقءه شدید به چیزی، آدم را کور و کر می کند.« از این رو، پیشوایان 
مادر خود  و  پدر  با  آینده  مورد همسر  در  که  ما خواسته اند  از  دین 

مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.

)پایءه دوازدهم، درس دوم، متن: صفحءه 19، آیه: کهف، 26(- 68  
آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر توحید در والیت است. با توجه به 
این توحید، می گوییم: خداوند، تنها ولّی و سرپرست جهان هست و 
چنین  کنند.  تصرف  جهان  در  نمی توانند  او  اجازءه  به  جز  مخلوقات، 
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 این گزینه بیانگر سنت امداد الهی است.
 این گزینه بیانگر سنت تأثیر اعمال بر زندگی انسان است.

)پایءه دوازدهم، درس هشتم، حدیث: صفحءه 103، متن: صفحءه 104(- 74  
برای آشنایی با حالل و حرام در کسب و کار و تجارت باید با احکام 
تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی ⒔ 
)نه همءه مردم  بازرگانان  و  تاجران  این باره می فرماید: »ای گروه  در 
که در گزینه های  و  آمده است(، اول یادگیری مسائل شرعی 

تجارت، سپس تجارت کردن«
اشرافی گری، تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی 
فاصلءه  آمدن  وجود  به  و  اقتصادی  عقب ماندگی  عوامل  مهم ترین  از 
بی اعتمادی  باعث  اقتصادی،  منفی  آثار  بر  عالوه  که  است  طبقاتی 

عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود. 

)متن: صفحه های 127 تا 130(- 75  
یکی از آثار و پیامدهای تمدن جدید، علم زدگی است. از حدود قرن 
هجدهم میالدی به علت پیشرفت های گسترده در علم، این احساس 
پدید آمد که علم تجربی تنها رمز سعادت ملت هاست. اما اکنون با 
عرصءه  در  غربی  جوامع  پی درپی  شکست های  و  قرن  چند  گذشت 
اخالق و ظهور بحران های اخالقی در این جوامع، بسیاری دریافتند 

که علم تجربی نمی تواند پاسخگوی همءه نیازهای آنان باشد. 
یکی از زمینه های پیدایش تمدن جدید، کلیسا و تعالیم تحریف شدءه آن 
است. یکی از این تعالیم، غسل تعمید بود که مبلغان مسیحی معتقد 
به  گناه  این  و  است  شده  گناه  مرتکب  اولیه  بهشت  در  آدم  بودند 
فرزندان آدم نیز سرایت کرده و هر کسی با گناه اولیه به دنیا می آید. 
بنابراین هر کودکی پس از تولد باید غسل تعمید داده شود تا از آن 

گناه پاک گردد. 
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1 صفحهآزمون عمومی

ِر شده، اعتقاد و اطمینان به کدام وعدءه الهی است؟- 51 ِخ ِم اآلآْ آَْیوآْ دلیل وجود شور و نشاط در زندگی فردی که مشمول ！آمََن بِاهلِل َو ال
ْکُت حاً فِیَما تََر ِ ُل َصال 2( ！لََعلِّی أَعَْم   ا الَ تُْرجَُعوَن لَیَْن ُکْم ِإ 1( ！أَنَّ

ِر ی الْبَرِّ َو الْبَحْ لَْناهُْم فِ ْمَنا بَنِی آَدَم َو حََم 4( ！لََقْد َکرَّ   اِر ِقیَن َکالُْفجَّ ُل الُْمتَّ 3( ！أَْم نَْجَع
اگر بفهمیم »این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.« کدام وعدءه الهی را درک خواهیم کرد؟- 52

ا الَ تُْرجَُعوَن لَیَْن ُکْم ِإ ثاً َو أَنَّ اُکْم َعبَ ا َخلَْقَن َم 2( ！أَ فََحِسبُْتْم أَنَّ  وِن بِّ اْرِجُع اَل َر َذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت قَ 1( ！حَتَّی ِإ
ِض َْر ألْ ْفِسِدیَن فِی ا الَِحاِت َکالُْم لُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا َو َعِم ُل الَّ 4( ！أَْم نَْجَع  مِ الِْقَیاَمِة الَ َریَْب فِیِه لَی یَْو ُکْم ِإ 3( ！اهللُ الَ إَلهَ ِإالَّ هَُو لََیْجَمَعنَّ

عبارت قرآنی »خدا را سپاس می گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی دورکرده است.« مربوط به کدام عالم است و - 53
دارالسالم به چه معناست؟

2( برزخ ـ هیچ نقصانی، غصه ای، ترسی و هیچ ناراحتی در آن جا نیست. 1( قیامت ـ هیچ نقصانی، غصه ای، ترسی و هیچ ناراحتی در آن جا نیست. 
4( برزخ ـ پس از حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران به سوی آن می روند. 3( قیامت ـ پس از حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران به سوی آن می روند. 

لقمان حکیم به فرزندش در مورد راه و رسم زندگی چه سفارشی کرده است؟- 54
وِر ُمِ ألْ مِ ا لَی َما أَصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْز بِْر َع 2( ！َو اْص  ثَْنی َو ُفَراَدی ِ َم ُقوُموا هلِلِ َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَ 1( ！ُقْل ِإنَّ

بِیٌن وٌّ ُم ُه لَُکْم َعُد طَاَن ِإنَّ یْ 4( ！أَْن الَ تَْعبُُدوا الشَّ  ُبِبُْکُم اهلل بُِعونِی یُحْ 3( ！ُقْل ِإْن ُکْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَ فَاتَّ
برخی می گویند »اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.« این افراد، مدعی هستند چه چیزی اهمیت - 55

دارد و این توجیه با کدام کالم الهی ناسازگار است؟
ِ اً هلِلِ َشدُّ ُحّب ِذیَن آَمُنوا أَ 2( ایثار و ازخودگذشتگی ـ ！َو الَّ  ِ اً هلِلِ َشدُّ ُحّب ِذیَن آَمُنوا أَ 1( درون و باطن انسان ـ ！َو الَّ

ُبِبُْکُم اهلل بُِعونِی یُحْ 4( ایثار و ازخودگذشتگی ـ ！ِإْن ُکْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَ فَاتَّ  ُبِبُْکُم اهلل بُِعونِی یُحْ 3( درون و باطن انسان ـ ！ِإْن ُکنُْتْم تُِحبُّوَن اهللَ فَاتَّ
به ترتیب در چه صورتی کفارءه جمع بر روزه دار واجب می شود و مصداق آن کدام است؟- 56

2( به چیز حرامی روزءه خود را باطل کند. ـ دروغ بستن به خدا 1( روزءه ماه رمضان را عمداً باطل کند. ـ دروغ بستن به خدا 
4( به چیز حرامی روزءه خود را باطل کند. ـ باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح 3( روزءه ماه رمضان را عمداً باطل کند. ـ باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح 

 چه ثمره ای را در پی دارد؟- 57 بِیِبِهنَّ ِهنَّ ِمنآْ َجالَ لَیآْ نِیَن َع رعایت هر چه کامل تر دستور ！یُدآْ
1( با حفظ استعدادهای فردی موجب رشد و کمال معنوی زن می شود.

2( با حفظ استعدادهای فردی موجب کاهش حضور زن در اجتماع می شود.
3( با حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت موجب رشد و کمال معنوی زن می شود.

4( با حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت موجب کاهش حضور زن در اجتماع می شود.
ٍر کدام است؟- 58 آَْساَن لَِفی ُخسآْ ِن إلآْ دلیل این خطاب الهی که ！ِإنَّ ا

1( به دلیل بهره مندی از عقل می تواند از دستورات الهی برای دعوت به حق و صبر سرپیچی نماید.
2( به علت دارابودن اختیار می تواند بدون کنار هم قراردادن عقل و وحی راه زندگی را انتخاب نماید.
3( با وجود سرمایه های ویژه اغلب انسان ها از فرصت های زندگی برای سعادت دنیوی بهره نمی گیرند.

4( فرصت زندگی برای انسان یکباره است و عموماً از این فرصت برای یافتن پاسخ نیازها در طبیعت استفاده نمی کند.
خواستءه خداوند متعال در این دین که همان آیین حضرت ابراهیم⒔ بوده، از اهل ایمان کدام است؟- 59

1( با بهره گیری از قدرت تفکر به عنوان یک سرمایءه فطری به ایمان قلبی دست یابند.
2( به سبب ویژگی های فطری مشترک به کمال مشترکی که در مخلوقات جهان است، برسند.

3( بدون در نظر گرفتن تفاوت ها در دستورات فرعی پیامبران به دنبال کسب فضایل اخالقی باشند.
4( با بهره مندی از محتوای یکسان دعوت همءه پیامبران در عرصءه عمل برای انجام احکام آنان تالش کنند.

کدام مورد، مفهوم روایت زیر را بیان نموده است؟- 60
»خداوند آن چه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد در کتابش آورده است.«

1( بیش از شش هزار آیه در یک هماهنگی بی نظیر دربارءه زندگی بشر و سؤاالت او در همءه دانش ها پاسخ گفته است.
2( قرآن کریم با زیباترین کلمات در تمام طول عمر پیامبر و به صورت تدریجی برنامءه هدایت را ارائه نموده است.

3( این کتاب آسمانی با بیان شیوا نکات علمی بی سابقه ای را بیان نموده و به صورت مفصل در مورد آن بحث نموده است.
4( قرآن فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطءه انسان سخن نمی گوید، بلکه برنامه ای جامع در اختیارش قرار می دهد.
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2 صفحهآزمون عمومی

بَِّك در سایءه ویژگی مطرح شده در کدام عبارت قرآنی به دست آمده است؟- 61 لَیآَْك ِمنآْ َر ِزَل ِإ آْ توانایی پیامبر اکرم④ در عمل به دستور ！بَلِّغآْ مَا ُأن
ُل ُس وٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُس 2( ！َو َما ُمَحمَّ  الّ یَُکونُوا ُمْؤمِنیَن ْفَسَك َأ  1( ！لََعلََّك بَاِخٌع نَ

ِل ُس ٌة بَْعَد الرُّ لَی اهلِل حُجَّ اِس َع رِیَن لِئاَلَّ یَُکوَن لِلنَّ رِیَن َو ُمنِْذ الً ُمبَشِّ 4( ！ُرُس  لَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن َناِت َو أَنَْز ا بِالْبَیِّ لََن لَْنا ُرُس 3( ！لََقْد أَْرَس
از دیدگاه امیرالمؤمنین⒔ کدام موارد موجب سلطءه بنی امیه بر حکومت اسالمی گردید؟- 62

2( کفر و نفاق ابوسفیان ـ تخلف معاویه از تعهدات داده شده به مسلمین 1( سرپیچی از دستورات امام ـ تخلف معاویه از تعهدات داده شده به مسلمین 
4( کفر و نفاق ابوسفیان ـ اختالف و تفرقه میان مسلمین 3( سرپیچی از دستورات امام ـ اختالف و تفرقه میان مسلمین 

رفتار هماهنگ امامان معصوم⒒ در طول 250 سال قبل از عصر غیبت، نشان دهندءه کدام مورد است؟- 63
1( حکومت امیرالمؤمنین⒔ و جنگ با معاویه مکمل صلح امام حسن⒔ با یزید بود.

2( صلح امام مجتبی⒔ با معاویه دقیقاً با همان هدف قیام امام حسین⒔ بر علیه یزید انجام شد.
3( سکوت امام علی⒔ در زمان معاویه هم راستا با مبارزات سایر ائمه⒒ با بنی امیه و بنی عباس بود.

4( شهادت سیدالشهدا⒔ و یارانش زمینه ساز روشنگری و قیام امام علی بن الحسین⒓ بر علیه بنی عباس بود.
کدام مورد، بر لزوم مراجعه به فقها در عصر غیبت حضرت حجة بن الحسن⒌ استدالل نموده است؟- 64

2( ！لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم   1( ！لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم
4( »فانهم حجتی علیکم و انا حجة اهلل علیهم«   عمًة ِ 3( ！ٰذلَِك بَأّن اهللَ لَم یُك ُمغیراً ن

ٌة را بیان نموده است؟- 65 نَی َو ِزیَاَد آُْحسآْ کدام مورد، مفهوم مشابه عبارت شریف ！لِلَِّذیَن َأحآَْسنُوا ال
ًیعا ُة جَِم َة فَلِلَِّه الِْعزَّ رِیُد الِْعزَّ 2( ！َمْن َکاَن یُ  ثَالَِها 1( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْم

ُة وِل اهلِل ُأْسَوٌة حََسَن 4( ！لََقْد َکاَن لَُکْم فِی َرُس  ٌة 3( ！َو الَ یَْرهَُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َو الَ ِذلَّ
آرامش یافتن در کانون گرم خانواده که با آمدن فرزندان کامل می شود، ثمرءه کدام لطف الهی است؟- 66

ُروَن َتَفکَّ َ مٍ ی َقْو ِ یٰاٍت ل آلَ 2( ！ِإنَّ فِی ٰذلَِك    ًاجا ُفِسُکْم أَْزَو ْ 1( ！َخلََق لَُکْم مِْن أَن
َفَدًة َل لَُکْم مِْن أَْزَواِجُکْم بَنِیَن َو حَ 4( ！جََع  ِل یُْؤمُِنوَن بَاِت أَ فَبِالْبَاِط 3( ！َرَزقَُکْم مَِن الطَّیِّ

با توجه به بیت زیر، چرا با نگاه دقیق و اندیشه در جهان هستی، می توان در هر چیزی خدا را مشاهده کرد؟- 67
ن���ور و ص��ف��ا دی��د دی��د«»دل���ی ک��ز م��ع��رف��ت  خ��دا  اول  دی��د،  ک��ه  چیزی  ه��ر  ب��ه 

1( جهان با تمامی موجوداتش همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است.
2( تمام موجودات هستی وجود خویش را نیازمند عنایات پیوستءه الهی می دانند.

3( هر موجودی به اندازءه ظرفیت خود تجلّی بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است.
4( ذهن انسان توان گنجایش فهم چیستی و ذات همءه موجودات جهان هستی را دارد.

کدام مورد، به ترتیب مراتب توحید و یگانگی خداوند را ارائه می نماید؟- 68
2( مالکیت ـ خالقیت ـ ربوبیت ـ والیت 1( مالکیت ـ خالقیت ـ والیت ـ ربوبیت 
4( خالقیت ـ مالکیت ـ والیت ـ ربوبیت 3( خالقیت ـ ربوبیت ـ مالکیت ـ والیت 

کدام مورد، ارتباط میان توحید و سبک زندگی را به درستی تبیین می کند؟- 69
2( انتخاب جهان بینی ریشه در سبک زندگی دارد. 1( اندیشه های خاص ریشه در سبک زندگی دارد. 

4( هر سبکی از زندگی از جهان بینی خاصی سرچشمه می گیرد. 3( جهان بینی توحیدی از زندگی توحیدی سرچشمه می گیرد. 
کدام عمل، تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد و کدام مورد سبب می شود که آدمی در شرایط سخت و پیچیده حق را از باطل تشخیص دهد و - 70

گرفتار باطل نشود؟
4( روزه ـ عدالت 3( تقوا ـ حکمت  2( روزه ـ حکمت   1( تقوا ـ عدالت 

وجود »تردید« و »شرم« در آدمی به ترتیب بیانگر کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان می باشد؟- 71
2( تفّکر و تصمیم ـ مسئولیت پذیری پذیری ـ تفّکر و تصمیم   1( مسئولیت 

4( مسئولیت پذیری ـ احساس رضایت و پشیمانی 3( تفّکر و تصمیم ـ احساس رضایت و پشیمانی 
به ترتیب آیءه شریفءه »افرادی که در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آن چه را که انجام می دهند، باطل است« - 72

و روایت »چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا، او را مغرور سازد« به کدام سنت الهی اشاره دارند؟
2( ابتالء ـ امالء و استدراج 1( امداد عام الهی ـ امالء و استدراج  

4( امداد عام الهی ـ امداد خاص )توفیق الهی( 3( ابتالء ـ امداد خاص )توفیق الهی(  
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3 صفحهآزمون عمومی

یماً مصداق روشنی از سنت - 73 َتِق اطاً ُمسآْ لَیآِْه ِصَر یِهمآْ ِإ ٍل َو یَهآِْد ُلُهمآْ فِی َرحآَْمٍة ِمنآُْه َو َفضآْ ِخ وا بِِه َفَسُیدآْ وا بِاهلِل َو اعآَْتَصُم ا الَِّذیَن آمَنُ مَّ آیءه شریفءه ！َفأَ
الهی بیان شده در کدام آیه را ارائه می دهد؟

ًة رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 1( ！ُکلٌّ نَ
ثْلََها ة فاَلَ یُْجَزی ِإالَّ مِ ئَ یِّ ثَالَِها َو َمْن جَاَء بِالسَّ 2( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْم
ُفِسِهْم ا بَِأنْ ُروا َم َیِّ مٍ حَتَّی یُغ لَی قَْو ًة أَنَْعَمَها َع راً نِْعَم َیِّ 3( ！َذلَِك بَِأنَّ اهللَ لَْم یَُك ُمغ

لََنا َو ِإنَّ اهللَ لََمَع الُْمحِْسنِیَن ُهْم ُسبُ ا لََنْهِدیَنَّ ِذیَن جَاهَُدوا فِیَن 4( ！َو الَّ
لََح مَنآْ َزکَّاهَا می باشد و عبارت قرآنی »هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی - 74 عمل به مفهوم کدام مورد، آغازی برای تحقق آیءه شریفه ！َقدآْ َأفآْ

که مایءه روشنی چشم هاست برای آن ها نهفته شده« مصداق روشنی برای کدام عنوان است؟
ُل الّذنوَب« ـ  راه های تقویت اخالص وبُة تُطهُر الُقلوَب و تَغِس 1( »التَّ

ُل الّذنوَب« ـ میوه های درخت اخالص وبُة تُطهُر الُقلوَب و تَغِس 2( »التَّ
َکرِ ـ راه های تقویت اخالص ِن الَْفحَْشاِء َو الُْمْن الَة تَْنَهی َع الَة ِإنَّ الصَّ مِ الصَّ 3( ！أَقِ

َکرِ ـ میوه های درخت اخالص ِن الَْفحَْشاِء َو الُْمْن الَة تَْنَهی َع الَة ِإنَّ الصَّ مِ الصَّ 4( ！أَقِ
با توجه به دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، بیگانگان و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند؟- 75

1( بیگانگان در حفظ منافع خود کوتاه نمی آیند و حفظ هویت و ارزش های معنوی ما برای آن ها اهمیتی ندارد.
2( دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیز برنمی دارند، حتی زمانی که شما از دینتان دست بردارید.

3( تمامی پیروان جبهءه باطل نه تنها زیر بار حق نمی روند، بلکه سد راه حق جویی می شوند.
4( آنان مرزی جز عدول از همءه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند.
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)پایءه دهم، درس 3/ متن: صفحءه 42، ترکیبی، درس 4، دهم(- 51  
این شور و نشاط به این دلیل است که انسان می داند هیچ یک از کارهای 
دل  از  که  را  غمی  هر  زیرا  نمی ماند،  بی پاداش  آن جهان  در  او  نیک 
غمگینی پاک می کند و هر خدمتی را که به محرومی می کند و هر 
باری را که از دوش مؤمنی برمی دارد، در پیشگاه خداوند دارای اجر 
و مزد است. حتی اگر کسی آن را نبیند یا در آن کار موفق نشود و 
یا در برابر کارهایش تقدیر و تشکری از سوی دیگران صورت نگیرد، 
ناامید و افسرده نمی شود، زیرا می داند که خداوند او و تالش هایش 
را می بیند و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و 
نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آن ها 
را به سزای اعمالشان خواهد رساند. این مفاهیم که به عدل الهی اشاره 
مانند  را  متقین  »آیا   :کالّفجار المّتقین  نجعل  ！ام  آیءه:  در  دارد، 

ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟« آمده است.

)پایءه دهم، درس 4/ متن: صفحءه 57، آیه: ص، 28(- 52  
عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و وعده داده است 
را ضایع  برساند و حق کسی  استحقاق دارد،  به آن چه  را  که هر کس 
نکند. اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این 
وعده را نمی دهد زیرا این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها 
را ندارد. آیءه: ！ام نجعل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین 
فی االرض: »آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟« بیانگر معاد 

الزمءه عدل الهی است.

)پایءه دهم، درس 7/ متن: صفحءه 85(- 53  
بهشتیان در قیامت، خدا را سپاس می گویند که حزن و اندوه را از 

آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است.
هیچ  یعنی  است.  )دارالّسالم(  سالمتی  سرای  بهشتیان  برای  بهشت 
نقصانی، غصه ای، ترسی و خالصه هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست.

)پایءه دهم، درس 8/ آیه: لقمان، 17(- 54  
بعد از سفارش هایی که لقمان حکیم به فرزندش می کند و راه و رسم 
زندگی را به او نشان می دهد، به وی می گوید: ！و اصبر علی ما اصابك 
اّن ذلك من عزم األمور: »بر آن چه )در این مسیر( به تو می رسد صبر 

کن که این از عزم و ارادءه در کارهاست.«

)پایءه دهم، درس 9/ متن: صفحءه 113، آیءه: آل عمران، 31(- 55  
برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به 
آن چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان  او ضرورتی ندارد.  دستورات 
نیست.  سازگار  خداوند  کالم  با  توجیه،  این  اما  او.  ظاهر  نه  است، 
خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، 
شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند: ！قل ان کنتم تحّبون اهلل 
فاّتبعونی یحببکم اهلل: »بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی 

کنید تا خدا دوستتان بدارد.«

)پایءه دهم، درس 10/ متن: صفحءه 130(- 56  
اگر کسی به چیز حرامی روزءه خود را باطل کند، مثالً دروغی را به 

خدا نسبت دهد، کفارءه جمع بر او واجب می شود.

)پایءه دهم، درس 12/ متن: صفحءه 148، آیه: احزاب، 59(- 57  
دستور: ！یدنین علیهّن من جالبیبهّن: »پوشش های خود را به خود 
نزدیک تر کنند.« بیانگر وجوب پوشش است. این وظیفءه الهی، مانند هر 
عمل دیگری، هر چه کامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا باارزش تر 
و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و 
کمال معنوی باالتری می رساند. از این رو، استفاده از »چادر« که دو شرط 
قبل را به طور کامل دارد و سبب حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت 
زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.

 )پایءه یازدهم، درس 1/ متن: صفحءه 16، آیه: تدبّر در قرآن، صفحءه 14(- 58
اساسی  سؤال های  پاسخ  به  می توان  وحی  و  عقل  قرارگرفتن  هم  کنار  با 
دست یافت. البته انسان به علت دارابودن اختیار می تواند راه های دیگری 
را نیز برگزیند. اما چنان که گفته شد، چون هر برنامءه دیگری غیر از 
برنامءه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان 
خواهد کرد و با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت: ！اّن االنسان 

لفی خسر: »همانا انسان در زیان است.«

)پایءه یازدهم، درس 2/ متن: صفحه های 24 و 25(- 59  
در این برنامءه واحد الهی )دین( از انسان خواسته می شود تا با اندیشه 

. در خود و جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد 
نظر  به  آمده،  ایمان«  »اهل  سؤال  در صورت  این که  به  توجه  با  اما 

می رسد که توضیح زیر درست تر باشد:
خداوند در عرصءه عمل از انسان می خواهد با ایمانی که کسب کرده 
آن،  حرام های  ترک  و  دین  واجبات  انجام  با  تا:  نماید  تالش  است، 
خداوند را عبادت و بندگی کند. فضایل اخالقی را کسب نماید و از 
رذایل اخالقی دوری کند. جامعه ای براساس عدالت بنا نماید. با توجه 
به این مطالب، از میان گزینه ها، گزینه ای که به مرحلءه عمل پس از 

کسب ایمان اشاره کرده،  یا  است.
نادرست است؛ زیرا می گوید بدون در نظر گرفتن تفاوت ها در   

دستورات فرعی.

)پایءه یازدهم، درس 3/ متن: صفحءه 41، حدیث: صفحءه 41(- 60  
قرآن  بودن  همه جانبه  و  جامعیت  بیانگر  سؤال،  در صورت  مطرح  روایت 
است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که به این ویژگی اشاره دارد. 
این ویژگی در  آمده: قرآن فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطءه انسان 

سخن نمی گوید، بلکه برنامه ای جامع در اختیارش قرار می دهد.

)پایءه یازدهم، درس 6/ درس 5، ترکیبی: درس 6، یازدهم(- 61  
از سوی پروردگارت  الیك من ربّك: »آن چه  انزل  دستور: ！بلّغ ما 
بر تو نازل شده برسان.« بیانگر انجام وظیفءه ابالغ وحی الهی به مردم و 
تالش ایشان برای هدایت مردم است. پیامبر ④ چنان عالقه مند به 
نجات مردم از گمراهی بود و آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به 
هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه 
الّ  ا نفسك  باخع  فرمود: ！لعلّك  او  به  پا درآید که خداوند  از  فراوان 
یکونوا مؤمنین: »از این که برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را 

)از شدت اندوه( از دست بدهی.«

)پایءه یازدهم، درس 7/ متن: صفحءه 90(- 62  
اختالف  و  امام  دستورات  از  سرپیچی  آیندءه   ، علی ⒔  امیرالمؤمنین 
تخت  بر  بنی امیه  سوارشدن  موجب  که  را  مسلمانان  میان  تفرقه  و 

سلطنت بود، می دید و آنان را از چنین روزی بیم می داد.
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)پایءه یازدهم، درس 8/ متن: صفحءه 103(- 63  
رفتار ائمءه اطهار ⒒ در طول 250 سال بعد از رحلت پیامبر ④ تا امامت 
امام عصر ⒌ و غیبت ایشان چنان مکمل یکدیگر است که گویی یک 
شخص می خواهد برای رسیدن به یک مقصد مسیری را بپیماید، ولی مسیر 
یک دست نیست. گزینه ها را بررسی می کنیم تا ببینیم کدام صحیح است. 

بررسی گزینه ها:
 امام حسن ⒔ با معاویه صلح کرد نه یزید. بنابراین نادرست است.

امام  قیام  هدف  همان  با  دقیقاً  معاویه  با  امام حسن ⒔  صلح   
حسین ⒔ علیه یزید انجام شد. این گزینه صحیح است.

 امام علی ⒔ در زمان ابوبکر، عمر و عثمان سکوت کرد، نه معاویه.
 امام علی بن الحسین ⒔ )امام سجاد( علیه بنی عباس قیام نکرد. 

)پایءه یازدهم، درس 10/ حدیث، صفحءه 127(- 64  
امام عصر ⒌ در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب 
که دربارءه »رویدادهای جدید« عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را 
پرسید، فرمود: »و اّما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رّواة حدیثنا 
فاّنهم حّجتی علیکم و أنا حجة اهلل علیهم، و در مورد رویدادهای زمان 
به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من 

حجت خدا بر آن ها می باشم.«
هر چند که  نیز نادرست نیست، اما با توجه به این که صورت سؤال 
عصر غیبت را مد نظر قرار داده و  فقط مربوط به عصر غیبت نیست 
و هم این که »لزوم مراجعه به فقها« در عبارت: »فانهم حجتی علیکم« به 

،  درست تر است. وضوح آمده است، از میان گزینه های  و 

)پایءه یازدهم، درس 11/ ارتباط مفهومی: آیه، آیه، ترکیبی، - 65  
درس 6، دوازدهم(

آیءه مطرح در صورت سؤال می گوید: »برای کسانی که نیکوکاری پیشه 
کردند، پاداشی نیک و چیزی فزون تر است.« این آیه به برخورداری از 
پاداش بیشتر در برابر انجام عمل نیک اشاره دارد. آیه ای که به همین 
 :امثالها بالحسنة فله عشر  آیءه: ！من جاء  اشاره کرده،  مفهوم 
»کسی که کار نیکی بیاورد، ده برابر آن )پاداش( می گیرد.« این همان 

سنت »سبقت رحمت بر غضب« است.

)پایءه یازدهم، درس 12/ آیه: تدبّر در قرآن: صفحءه 149(- 66  
آرامش یافتن در کانون خانواده که بیانگر انس با همسر است، نتیجءه آفرینش 
زن و مرد برای یکدیگر و وجود مودت و رحمت میان آن هاست. آیه ای که 
به این مفهوم اشاره دارد، آیءه: ！و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 
ازواجاً لتسکنوا الیها: »و از نشانه های خدا آن است که همسرانی از )نوع( 

خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید.« است.
پ.ن: توجه کنید که این سؤال به انس با همسر تأکید دارد، نه رشد 

و پرورش فرزندان.

)پایءه دوازدهم، درس 1/ متن و بیت: صفحءه 11(- 67  
الهی  آیات  از  آیه ای  بیانگر وجود خالق و  این جهان،  هر چیزی در 
محسوب می شود. در واقع، هر موجودی در حد خودش تجلی خداوند 
و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو 
آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی 
خدا را مشاهده می کنند. بیت مطرح در صورت سؤال نیز به همین 

مفهوم اشاره دارد.

)پایءه دوازدهم، درس 2/ متن: صفحه های 19 و 20(- 68  
از:  عبارت اند  ترتیب  به  که  دارد  مراتبی  خداوند  یگانگی  و  توحید 

خالقیت، مالکیت، والیت و ربوبیت. 

)پایءه دوازدهم، درس 3/ مقدمه: صفحءه 30(- 69  
هر سبکی از زندگی، ریشه در اندیشه های خاصی داشته )نادرستی 
ویژه ای سرچشمه می گیرد  از جهان بینی  و   ) و   گزینه های  
(. زندگی توحیدی نیز شیوه ای از زندگی است که ریشه  )درستی 

در جهان بینی توحیدی دارد )نادرستی  (.

)پایءه دوازدهم، درس 4/ متن: صفحءه 47(- 70  
در میان اعمال واجب، روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد.

انسان حکیم، به درجاتی از روشن بینی و بصیرت می رسد که می تواند در 
شرایط سخت و پیچیده، حق را از باطل تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود. 

)پایءه دوازدهم، درس 5/ متن: صفحءه 54(- 71  
وجود تردید: تفکر و تصمیم

احساس  چیست؟(:  شرم  این  اختیار  نبودی  )گر  پشیمانی  و  شرم 
رضایت و پشیمانی

)پایءه دوازدهم، درس 6/ آیه: هود، 15 و 16، حدیث: صفحءه 73(- 72  
آیات 15 و 16 سورءه هود که می فرماید: »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت 
آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم ... اما 
اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند ...« بیانگر سنت امداد عام الهی است.

امیرالمؤمنین ⒔ که می فرماید: »چه بسا احسان پیاپی خدا،  سخن 
کسی را گرفتار کند ...« بیانگر سنت امالء و استدراج است.

)پایءه دوازدهم، درس 7/ ارتباط مفهومی: آیه، آیه، ترکیبی: - 73  
درس 6، دوازدهم(

آیءه مطرح در صورت سؤال می فرماید: »اما کسانی که به خدا 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.« برخورداری از رحمت و فضل الهی و هدایت به راه راست همان 
لنهدیّنهم  فینا  جاهدوا  اّلذین  آیءه: ！و  در  که  است  الهی  توفیق  سنت 
سبلنا: »و کسانی که در راه ما جهاد )و تالش( کنند حتماً آنان را به 

راه های خود هدایت می کنیم.« به آن اشاره شده است.

)پایءه دوازدهم، درس 8/ مقدمه: صفحءه 94، آیه: سجده، 17، - 74  
ترکیبی: درس 4، دوازدهم(

آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر تزکیءه نفس است. تزکیءه نفس با 
توبه از گناهان آغاز می شود. بنابراین حدیث: »التوبة تطهر القلوب و 

تغسل الّذنوب« پاسخ صحیح است.
برخورداری از پاداش های وصف ناپذیر که در آیءه دوم آمده، از میوه های 

درخت اخالص است.

)پایءه دوازدهم، درس 10/ متن: صفحءه 134(- 75  
امام خمینی ⒍ می فرماید: »نکتءه مهمی که همءه ما باید به آن توجه 
کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این 
است که دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند 
و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند. به یقین، آنان مرزی 
جز عدول از همءه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند.«
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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1 صفحهآزمون عمومی

51- با توجه به این که »انسان ها عزت نفس و عدالت را دوست دارند و از ریا و ظلم و حقارت نفس بیزارند.« کدام آیءه شریفه حاکی از آن است؟
ًا َکُفورا مَّ ا َشاکِراً َو ِإ مَّ بیَل ِإ ا هََدیْناُه السَّ 2( ！ِإنَّ   اَمِة ْفِس اللَّوَّ قِْسُم بِالنَّ 1( ！َو ال ُأ

 ًة رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 4( ！ُکلُّ نَ  ْقَواهَا ا ُفُجوَرهَا َو تَ لَْهَمَه ا فََأ اهَ ْفٍس َو َما َسوَّ 3( ！َو نَ
52- ثابت بودن شخصیت انسان و تغییر و تحول مداوم بدن، تأییدی بر مفهوم کدام بیت است؟

شد ـــار  ی هــم  بــا  ــســت  پ و  بــلــنــد  ـــون  چ  )1 
پرهیز راه  جــســتــی  ــل  ــف ط ــت  ــف گ بـــه   )2 
کــانــی ـــی،  ـــان ک گـــوهـــر  ــب  ــل ط در  ـــا  ت  )3 
او کـــه  ــت  ــف گ ــــوان  ت کـــه  بـــا  ــم  ــن ک چـــه   )4

ــد ــــــــــرار ش ــــءه اس ــــوب ــــج  آدمــــــــی اع
ــرخــیــز ب ـــــواب  خ از  انـــبـــیـــاء  گــفــت  ـــه   ب
ــی ــان ن ــــی،  ــــان ن ــءه  ــم ــق ل ـــــوس  ه در  ــــا   ت
مـــهـــجـــورم مــــن  و  مــــن  کــــنــــار  در 

53- »گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند.« کدام عبارت، بیانگر این دیدگاه است؟
نَْیا نَُموُت َو نَحَْیا الُوا َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ 2( ！َو قَ  نَْیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب ا هِٰذِه الَْحَیاُة الدُّ 1( ！َو َم
 ْکُت حاً قیَما تََر ِ ُل َصال وِن لََعلِّی أَعَْم بِّ اْرِجُع 4( ！َر  وِن بِّ اْرِجُع اَل َر َذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت قَ 3( ！حَتَّی ِإ

54- گویندءه سخن »سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید« کدام مورد می باشد و ظرف زمانی تحقق آن کدام عالم است؟
4( فرشتگان ـ برزخ 3( فرشتگان ـ قیامت  2( خداوند ـ قیامت  1( خداوند ـ برزخ 

ِهیالً مربوط به کدام مرحلءه قیامت است و به چه معناست؟ یباً مَ اُل کَِث 55- عبارِت ！َو کَانَِت الِْجَب
2( دوم ـ کوه ها به صورت توده هایی از شن نرم درآیند. 1( اول ـ کوه ها به صورت توده هایی از شن نرم درآیند. 

4( دوم ـ کوه ها در آن روز سخت به لرزه درآیند.  3( اول ـ کوه ها در آن روز سخت به لرزه درآیند. 
56- بعد از مرحلءه دوم گام گذاشتن در مسیر بندگی و قرب الهی و هم چنین برای ثابت ماندن در این راه، نوبت کدام عمل فرامی رسد؟

1( اگر در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس گزار باشیم.
2( باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد که رضایت خدا را در پی دارد.

3( از خداوند خود طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی دوباره با خداوند عهد ببندیم.
4( با خدای خود پیمان می بندد که آن چه را برای رسیدن به این هدف مشخص کرده، انجام دهد. 

57- در چه صورتی هر نتیجه ای که از کار انسان حاصل شود به مصلحت اوست و دیگر نباید نسبت به آن نتیجه و محصول عمل، نگرانی وجود داشته باشد؟
2( کارها به خدایی که از هر کس به بندگانش مهربان تر است سپرده شود. 1( به خدا اعتماد نموده و کار و نتیجه اش را به خداوند واگذار کند. 

4( بداند که گاهی چیزهایی را به نفع خود می پنداریم در حالی که به ضرر ماست.  3( در عین عمل به وظیفه و انجام صحیح مسئولیت به خدا توکل نماید. 
58- کسی که غسل بر او واجب است، روزه اش در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

1( اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، نمی تواند روزه بگیرد و در مورد غسل نکردن معصیت کرده است.
2( اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است، تیمم نکند، می تواند روزه بگیرد و باید قضای آن را هم به  جا آورد.

3( اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است، سهواً تیمم نکند می تواند روزه بگیرد و باید یک مد طعام به فقیر بدهد.
4( اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است و در مورد غسل نکردن معصیت کرده است. 

59- دستور الهِی بیان شده در روایت نبوی »امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم« با توجه به فطری بودن سرمایءه تفکّر، بیانگر کدام مورد است؟
1( بیان پیامبران دربارءه اصول ثابت دین مانند توحید، متناسب با رشد مردم بوده است.

2( رشد تدریجی سطح فکری مردم موجب شده تا ابد، در هر دوره ای پیامبر جدیدی مبعوث شود.
3( سخن گفتن متناسب با فهم و اندیشءه انسان های هر دوران، نشان دهندءه تحریف تعلیمات قبلی است.

4( ویژگی های خاص همءه انسان ها یکی است و خداوند متناسب با همین خصوصیات فطری، انسان را هدایت می نماید. 
60- آمدن پیامبر جدید نشانءه چیست و کدام سرنوشت در انتظار کسانی است که به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند؟

بِیُن 1( بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، پاسخ گوی نیازهای مردم نیست. ـ ！ٰذلَِك هَُو الُْخْسَراُن الُْم
 ِخَرِة مَِن الَْخاِسریَن آلْ 2( بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، پاسخ گوی نیازهای مردم نیست. ـ ！هَُو فِی ا

بِیُن 3( پیروان پیامبر قبلی از دستورات او سرپیچی کرده و اطاعت نمی کنند. ـ ！ٰذلَِك هَُو الُْخْسَراُن الُْم
 ِخَرِة مَِن الَْخاِسریَن آلْ 4( پیروان پیامبر قبلی از دستورات او سرپیچی کرده و اطاعت نمی کنند. ـ ！هَُو فِی ا
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2 صفحهآزمون عمومی

61- شیطان به گمراهی کدام گروه از افراد امیدوار است؟
بیٍن ٍل ُم ُل لَِفی َضاَل 2( ！ِإْن َکانُوا مِْن قَبْ  لَیَْك زَِل ِإ وا بَِما ُأنْ َُّهْم آَمُن 1( ！یَْزُعُموَن أَن

 اُغوِت لَی الطَّ اَکُموا ِإ رِیُدوَن أَْن یََتَح 4( ！یُ  ًعیدا َ الالً ب طَاُن أَْن یُِضلَُّهْم َض یْ رِیُد الشَّ 3( ！یُ
62- کدام عبارت به ترتیب، مرتبط با دو یادگاِر گرانبهای پیامبر اسالم ④ می باشد؟

ًة وا َکافَّ ا َکاَن الُْمؤمُِنوَن لَِیْنِفُز ُل ـ ！َو َم ُس وٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُس 1( ！َو َما ُمَحمَّ
ًة وا َکافَّ ا َکاَن الُْمْؤمُِنوَن لَِیْنِفُر یراً ـ ！َو َم الفًا َکثِ رِ اهلِل لََوجَُدوا فیِه اْختِ 2( ！َو لَْو َکاَن مِْن ِعْنِد َغیْ

ریَِّة الَِحاِت ُأولئَِك هُْم َخیُْر الْبَ لُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا َو َعِم ُل ـ ！ِإنَّ الَّ ُس وٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُس 3( ！َو َما ُمَحمَّ
ریَِّة الَِحاِت ُأولئَِك هُْم َخیُْر الْبَ لُوا الصَّ ِذیَن آَمُنوا َو َعِم یراً ـ ！ِإنَّ الَّ الفًا َکثِ رِ اهلِل لََوجَُدوا فیِه اْختِ 4( ！َو لَْو َکاَن مِْن ِعْنِد َغیْ

63- پیش بینی حضرت علی ⒔ در مورد این موضوع که »زمانی که هیچ کاالیی رایج تر و فراوان تر از قرآن نیست.« و »چه هنگامی انسان می تواند 
پیرو قرآن باشد؟« به ترتیب کدام است؟

1( به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. ـ عمل کنندگان واقعی به قرآن را بشناسد.
2( وقتی بتوانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید. ـ عمل کنندگان واقعی به قرآن را بشناسد.

3( به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. ـ فراموش کنندگان قرآن را بشناسد.
4( وقتی بتوانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید. ـ فراموش کنندگان قرآن را بشناسد. 

64- با توجه به کالم حکیمانءه حضرت علی ⒔ که زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند، به چه علت مردم از وجود حجت در میانشان بی بهره 
شده اند و وعدءه خداوند در این مورد چیست؟

... ِذیَن مِْن قَبْلِِهْم لََف الَّ ْ ِض َکَما اْسَتخ َْر ألْ َهْم فِی ا َفنَّ نشدن شرایط ظهور برای آن حضرت ـ ！لََیْسَتْخلِ 1( فراهم 
... ِذیَن مِْن قَبْلِِهْم لََف الَّ ْ ِض َکَما اْسَتخ َْر ألْ َهْم فِی ا َفنَّ شان در گناه ـ ！لََیْسَتْخلِ 2( ستمگری انسان ها و زیاده روی 

... ٍم لَی قَْو ًة أَنَْعَمَها َع راً نِْعَم َیِّ 3( فراهم نشدن شرایط ظهور برای آن حضرت ـ ！ذلَِك بَِأنَّ اهللَ لَْم یَُك ُمغ
 ... ٍم لَی قَْو ًة أَنَْعَمَها َع راً نِْعَم َیِّ 4( ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه ـ ！ذلَِك بَِأنَّ اهللَ لَْم یَُك ُمغ

ِق اهللَ ... پیامبر اکرم ④ از همراهی و پیروی چه کسانی نهی شده اند؟ ِبیُّ اتَّ یَُّها النَّ 65- با توجه به آیءه شریفءه ！یَا َأ
4( مشرکین ـ منافقین 3( کافرین ـ منافقین  2( کافرین ـ مرتدین  1( مشرکین ـ مرتدین 

66- به ترتیب، کدام مورد به »زمان مناسب برای ازدواج« و »آثار پاسخ گویی ناصحیح به نیاز جنسی« اشاره نموده است؟
1( کم ترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی ـ خردشدن شخصیت

2( کم ترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی ـ لذت غریزی ناشی از گناه
3( پس از کنار گذاشتن پندارهای باطل و رسوم غلط ـ خردشدن شخصیت

4( پس از کنارگذاشتن پندارهای باطل و رسوم غلط ـ لذت غریزی ناشی از گناه 
67- قرآن کریم، رابطءه میان خداوند و جهان هستی را با کدام کلمه بیان می کند و معنای دقیق آن چیست؟

1( خداوند نور هستی است. ـ تمام موجودات، وجود خود را از او می گیرند.
العالَمین است. ـ تمام موجودات، وجود خود را از او می گیرند. بُّ  2( خداوند َر

3( خداوند نور هستی است. ـ تصرف و سرپرستی مخلوقات، به دست خداوند است.
العالَمین است. ـ تصرف و سرپرستی مخلوقات، به دست خداوند است.  بُّ  4( خداوند َر

68- کدام مورد، توضیح مناسبی جهت تبیین مرز توحید و شرک می باشد؟
1( در مقام پذیرش والیت الهی باید هرگونه اثر را از اشیا و یا انسان ها سلب کنیم.

2( در متون دینی بارها بر تأثیرنداشتن موجودات گوناگون در عالم تأکید شده است.
3( برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر را از اشیا و یا انسان ها سلب کنیم.

4( می توان با قبول اثر مخلوقات این اثر را مستقل از خداوند دانست و ارتباط آن با خداوند منتفی می باشد. 
کُْم َأْولَِیاَء ... را تبیین و تأکید می نماید؟ ی َو َعُدوَّ ُذوا َعُدوِّ نُوا ال تَتَِّخ یَُّها الَِّذیَن آمَ 69- کدام مورد، مفهوم آیءه شریفءه ！یَا َأ

ًبِیال لَی الُْمْؤمِنیَن َس لَْکافِریَن َع ِ َل اهللُ ل 2( ！َو لَْن یَْجَع  ًادا وِن اهلِل أَنَْد ُذ مِْن ُد ِخ اِس َمْن یَتَّ 1( ！َو مَِن النَّ
 ًیال لَیِْه َوکِ َخَذ ِإلَٰهُه هََواُه أَ فََأنَْت تَُکوُن َع ِن اتَّ 4( ！أَ َرأَیَْت َم  ًیما الً َعِظ یلُوا َمیْ َهَواِت أَْن تَِم بُِعوَن الشَّ ِذیَن یَتَّ رِیُد الَّ 3( ！یُ
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3 صفحهآزمون عمومی

70- مفهوِم بیِت زیر در تبیین کدام فرمایش پیشوایان دین قابل ارائه می باشد؟
شب همه  شب  ش��ده ام  دل  ح��رم  نگذارم«»پاسبان  او  اندیشءه  جز  پ��رده  ای��ن  در  تا 

ؤمِن خیٌر مِن َعَملِِه« ُة الُم 2( »نِیَّ 1( »حاسبوا انفسکم قبل اَْن تُحاِسبوا«  
4( »فاعُل الَخیر خیٌر منه و فاِعل الّشّر شرٌّ منه« 3( »َمن یعیُش باالحساِن اکثر ممن یعیش باألعماِر« 

71- سنت بیان شده در کدام آیءه شریفه، عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند می باشد که ثابت و همیشگی است و شامل همءه انسان ها در همءه 
دوران ها می شود؟

ی لَُهْم ِإنَّ َکیِْدی َمتِیٌن 1( ！َو ُأْملِ
بَِّك طَاِء َر ِء مِْن َع الَ ِء َو هَُؤ الَ 2( ！ُکالاًّ نُِمدُّ هُٰؤ

لَیَْنا تُْرجَُعوَن ًة َو ِإ رِ فِتَْن رِّ َو الَْخیْ لُوُکْم بِالشَّ َقُة الَْمْوِت َو نَبْ ِ ْفٍس َذائ 3( ！ُکلُّ نَ
 ِض َْر ألْ َماِء َو ا َکاٍت مَِن السَّ لَیِْهْم بََر َتحَْنا َع َ ا لَف َقْو َل الُْقَری آَمُنوا َو اتَّ ْ 4( ！َو لَْو أَنَّ أَه

72- کدام عبارت، توضیح مناسبی برای تبیین علت و چرایی حرکت انسان به سمت گناه می باشد؟
1( انسان باید میان گرایش های خویش به خیر و نیکی تعادل برقرار کند تا جلوی طغیان امیال و غرایز خود را بگیرد.
2( غرایز و گرایش به خیر و نیکی برای زندگی مادی و امیال و امور فطری در جهت رشد زندگی معنوی انسان است.
3( انسان به طور فطری به دنبال عمل صالح از یک طرف و گناه و بدی از طرف دیگر می باشد و یک سویه نمی شود.

4( در وجود انسان امیال برای حیات مادی ضروری است ولی گاهی حد و مرز آن رعایت نمی شود. 
73- به سخن امام باقر ⒔ به محمد بن مسلم که فرمودند »مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس نکنی.« در جهت تبیین کدام سنت الهی 

می توان استناد جست؟
بِِّهْم حاً فَلَُهٰم أَجُْرهُْم ِعْنَد َر ِ َل َصال رِ َو َعِم ِخ آلْ مِ ا 1( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیْو

ًورا بَِّك َمحْظُ طَاُء َر ا َکاَن َع بَِّك َو َم طَاِء َر ِء مِْن َع الَ ِء َو هَُؤ الَ 2( ！ُکالاًّ نُِمدُّ هُؤ
ثلََها ئَِة فاََل یُْجَزی ِإالَّ مِ یِّ ثَالَِها َو َمْن جَاَء بِالسَّ 3( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْم

 ِض َْر ألْ َماِء َو ا َکاٍت مَِن السَّ لَیِْهْم بََر َتحَْنا َع َ ا لَف َقْو َل الُْقَری آَمُنوا َو اتَّ ْ 4( ！َو لَْو أَنَّ أَه
ظَِة الَْحَسنَِة  بَِّك بِالِْحکَْمِة َو الَْمْوِع ِبیِل َر لَی َس 74- کدام مورد را می توان به عنوان مصداق مناسبی برای روشی که خداوند متعال در آیءه شریفءه ！اْدُع ِإ

لُْهْم بِالَّتی ِهَی َأحَْسُن ... به پیامبر گرامی اش آموزش داده است، ارائه نمود؟ َو َجاِد
ُفِسِهْم َو أَنَّ اهللَ َسِمیٌع َعلِیٌم ا بَِأنْ ُروا َم َیِّ مٍ حَتَّی یُغ لَی قَْو ًة أَنَْعَمَها َع راً نِْعَم َیِّ 1( ！ٰذلَِك بَِأنَّ اهللَ لَْم یََك ُمغ

ْفِعِهَما ثُْمُهَما أَْکبَُر مِن نَ اِس َو ِإ ثٌْم َکبِیٌر َو َمَنافُِع لِلنَّ رِ ُقْل فِیِهَما ِإ رِ َو الَْمیِْس ِن الَْخْم لُونََك َع 2( ！یَْسَأ
ًیدا لَیُْکْم َشِه وُل َع ُس اِس َو یَُکوَن الرَّ لَی النَّ وا ُشَهَداَء َع َُکونُ طاً لِت ًة َوَس مَّ اُکْم ُأ لَْن 3( ！َو َکٰذلَِك جََع

 لَیِْهْم َذا َرجَُعوا ِإ یِن َو لُِیْنِذُروا قَْوَمُهْم ِإ ُهوا فِی الدِّ َتَفقَّ َفٌة لَِی ِ َفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائ الَ نَ 4( ！فَلَْو 
 ِر ِمنْکُْم َمْ ألْ وَل َو ُأولِی ا ُس یَُّها الَِّذیَن آمَنُوا َأِطیُعوا اهللَ َو َأِطیُعوا الرَّ 75- در بررسی معیارهای تمدن اسالمی، کدام مورد با مفهوم مندرج در آیءه ！یَا َأ

شباهت دارد و آن را تبیین می نماید؟
رِیَن ِخَرِة مَِن الَْخاِس آلْ َل مِْنُه َو هَُو فی ا ْقبَ یناً فَلَْن یُ مِ ِد ِْساَل إلْ َِغ َغیَْر ا 1( ！َو َمْن یَبْت

َقابُِکْم لَی أَعْ َقلَبُْتْم َع َل انْ ُل أَ فَِإْن َماَت أَْو ُقتِ ُس وٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُس 2( ！َو َما ُمَحمَّ
ًئا ْشرُِکوَن بِی َشیْ الَ یُ ناً یَْعبُُدونَنی  ُهْم مِْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْم لَنَّ َضی لَُهْم َو لَُیبَدِّ نَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذی اْرتَ َن 3( ！َو لَُیَمکِّ

اُغوِت لَی الطَّ َتحاَکُموا ِإ رِیُدوَن أَْن یَ زَِل مِْن قَبْلَِك یُ لَیَْك َو َما أَنْ زَِل ِإ وا بَِما ُأنْ َُّهُم آَمُن ِذیَن یَْزُعُموَن أَن لَی الَّ 4( ！أَ لَْم تََر ِإ
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)پایءه دهم، درس 2/ متن: صفحءه 20، آیه: شمس، 7 و 8(- 51  
دوست داشتن عزت نفس و عدالت و بیزاری از ریا و ظلم و حقارت 
نفس بیانگر گرایش به خیر و نیکی است که آیءه ！و نفس و ما سّواها 

فالهمها فجورها و تقواها بیانگر آن است.

)پایءه دهم، درس 3/ مقدمه: صفحءه 30(- 52  
این که شخصیت انسان به واسطءه بعد روحانی او ثابت است و تغییر و 
تحول مداوم بعد جسمانی انسان، از بیت »چون بلند )بعد روحانی( و پست 

)بعد جسمانی( با هم یار شد/ آدمی اعجوبءه اسرار شد« برداشت می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 این بیت بیانگر »دفع خطر احتمالی عقالً الزم است« و توجه به 
خبر پیامبران از معاد و قیامت است. )درس 5، دهم(

 این بیت بیانگر معیار ارزش واقعی انسان یعنی چیزی که دوست 
می دارد، است. )درس 11، دهم(

 این بیت بیانگر فطرت خداآشنا و خداگرای انسان است. )درس 2، دهم(

)پایءه دهم، درس 4/ آیه: جاثیه، 24(- 53  
الّ حیاتنا الّدنیا نموت  انکار جهان پس از مرگ از آیءه ！و قالوا ما هی ا
و  زندگی  همین  حیاتی جز  و  زندگی  گفتند:  »)کافران(   :نحیی و 
حیات دنیایی ما نیست. همواره )گروهی از ما( می میریم و )گروهی( 

زنده می شویم.« برداشت می شود.

)پایءه دهم، درس 6/ تدبّر: صفحءه 66(- 54  
آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند، در حالی که پاک و پاکیزه اند، 
به آن ها می گویند: »سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی 

که انجام دادید.« این آیه مربوط به عالم برزخ است.

)پایءه دهم، درس 7/ آیه: مزّمل، 14(- 55  
آیءه مطرح در صورت سؤال بیانگر »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« 
در مرحلءه اّول قیامت است: ！و کانت الجبال کثیباً مهیالً: »و کوه ها 
)چنان در هم کوبیده شوند که( به صورت توده هایی از شن نرم درآیند.«

)پایءه دهم، درس 9/ متن: صفحءه 99(- 56  
بعد از مرحلءه دوم یعنی عهدبستن با خدا، مراقبت است. بنابراین باید 

گزینه ای را انتخاب کنیم که به این مرحله اشاره دارد:
بررسی گزینه ها:

 این گزینه بیانگر محاسبه و ارزیابی است.
 این گزینه بیانگر مراقبت است. بنابراین پاسخ صحیح است.

 این گزینه بیانگر محاسبه و ارزیابی است.
 این گزینه بیانگر مرحلءه عهدبستن با خداست.

)پایءه دهم، درس 10/ متن: صفحءه 109(- 57  
به  که  نتیجه ای  هر  وظیفه،  انجام  در صورت  که  می داند  متوکل  انسان 
دست آید، به مصلحت اوست، گرچه خود به آن مصلحت آگاه نباشد، 
زیرا خداوند آینده ای را می بیند که ما نمی بینیم و به مصلحت هایی 

توجه دارد که ما درک نمی کنیم.
پ.ن: سپردن کارها به خداوند، معنای درست توکل نیست. در نتیجه 

گزینه های  و  نادرست است.

)پایءه دهم، درس 12/ متن: صفحءه 137(- 58  
عمداً تا اذان صبح غسل نکند  کسی که غسل بر او واجب است، اگر 
یا اگر وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد 
(. البته اگر سهل انگاری کند و غسل  )نادرستی گزینه های  و  
( و  نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد )نادرستی 

روزه اش صحیح است، اما در مورد غسل نکردن معصیت کرده است.

)پایءه یازدهم، درس 2/ حدیث: صفحءه 19(- 59  
فکر  سطح  تدریجی  »رشد  بیانگر  سؤال  صورت  در  مطرح  حدیث 
مردم« از علل فرستادن پیامبران متعدد است. الزم بود در هر عصر و 
دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند، تا همان اصول ثابت دین الهی 
را درخور فهم و اندیشءه انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با 

درک آنان سخن گویند.
بررسی سایر گزینه ها:

 تا ابد، پیامبر جدیدی مبعوث نمی شود.
دوران،  هر  انسان های  اندیشءه  و  فهم  با  متناسب  سخن گفتن   
نشان دهندءه تحریف تعلیمات قبلی نیست، بلکه علت فرستادن پیامبران 

متعدد است.
 این گزینه درست است، اما پیام حدیث مطرح در سؤال نیست.

)پایءه یازدهم، درس 3/ متن: صفحءه 33(- 60  
آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از 
تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

و من یتبغ غیر االسالم دیناً فلن یقبل منه و هو  با توجه به آیءه ！
فی  اآلخرة من الخاسرین، زیان کاری در آخرت، در انتظار کسانی 

است که به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند. 

)پایءه یازدهم، درس 5/ تدبّر در قرآن: صفحءه 59(- 61  
با توجه به آیءه 60 سورءه نساء، شیطان به گمراهی افرادی که داوری 
ن یتحاکموا الی الطّاغوت  نزد طاغوت می برند، امیدوار است: ！یریدون أَ
 :ًبعیدا ضالالً  یضلّهم  ن  أَ الّشیطان  یرید  و  به  یکفروا  أَن  امروا  قد  و 
دستور  آنان  به  آن که  ببرند، حال  طاغوت  نزد  را  داوری  »می خواهند 
داده شده که به آن کفر ورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی 

عمیق بکشاند.«

)پایءه یازدهم، درس 7/ حدیث: صفحءه 87، ترکیبی: درس - 62  
4 و 8 یازدهم(

اهل  و  خدا  کتاب  پیامبر ④،  یادگار  دو  ثقلین،  حدیث  به  توجه  با 
ی تارك فیکم الثّقلین کتاب اهلل و عترتی اهل  بیت ایشان است: »اّن
بیتی«. آیءه ！اَ فال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا 
فیه اختالفاً کثیراً به قرآن اشاره دارد و آیءه ！اّن اّلذین آمنوا و عملوا 
الّصالحات اولئك هم خیر البریّة که مصداق آن امام علی ⒔ است، 

پاسخ صحیح می باشد.

)پایءه یازدهم، درس 10/ حدیث: صفحءه 123(- 63  
امام علی ⒔ در یکی از سخنرانی های خود خطاب به مردم فرمود: 
به  بخواهند  که  آن گاه  نیست،  قرآن  از  فراوان تر  و  رایج تر  »کاالیی 
صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند ... و آن گاه می توانید 

پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«
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)پایءه یازدهم، درس های 12 و 13/ حدیث: صفحءه 150، تدبّر - 64  
در قرآن: صفحءه 157(

امام علی ⒔ می فرماید: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند. 
اما خداوند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه، آنان را 

از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«
قرآن کریم در آیءه: ！وعد اهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات 
 :قبلهم من  الّذین  استخلف  کما  االرض  فی  هم  لیستخلفنّ
»خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین )خود(  داده 
قرار دهد، همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین )خود( قرار 
اهل  به  و  انسان ها در زمین سخن گفته  زندگی  آیندءه  دربارءه  داد.« 

ایمان و عمل صالح وعدءه جانشینی داده است.

)پایءه یازدهم، درس 15/ آیه: تدبّر در قرآن، صفحءه 184(- 65  
خداوند در آیءه اول سورءه احزاب به پیامبر ④ فرموده: ！یا ایّها النبّی 
اّتق اهلل و ال تطع الکافرین و المنافقین: »ای پیامبر، از خدا پروا 

کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن.«

)پایءه یازدهم، درس 18/ متن: صفحه های 225 و 226(- 66  
و  جنسی  بلوغ  یکی  است:  بلوغ  دو  نیازمند  ازدواج،  برای  آمادگی 
با  بلوغ جنسی و عقلی  نباید فاصلءه میان  بلوغ عقلی و فکری.  دیگری 
زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد: کم ترین تأخیر 

پس از بلوغ جنسی و عقلی.
اگر فردی بخواهد به شیوءه ناصحیح به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، 
در آن صورت، لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان 
فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند: خردشدن شخصیت.

)پایءه دوازدهم، درس 1/ متن: صفحءه 11(- 67  
او  از  را  خود  وجود  موجودات،  تمام  یعنی  است.  هستی  نور  خداوند 
می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند.

)پایءه دوازدهم، درس 2/ متن: صفحه های 25 و 26(- 68  
برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر را از اشیا 
و یا انسان ها سلب کنیم )نادرستی گزینه های  و  و درستی 
 (. می توان با قبول اثر مخلوقات، این اثر را از خداوند بدانیم، نه 

مستقل و بی نیاز از خداوند )نادرستی  (.

)پایءه دوازدهم،  درس 3/ آیه: ممتحنه، 1/ ترکیبی: درس 5، یازدهم(- 69  
آیءه مطرح در صورت سؤال می گوید: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 
دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. )به گونه ای که( با آنان 
مهربانی کنید.« این مطلب با ضرورت حفظ استقالل جامعءه اسالمی 
ارتباط دارد. قرآن کریم از مؤمنان می خواهد که سلطءه بیگانگان را نپذیرند 
و زیر بار آن ها نروند. این حکم قرآنی را »قاعدءه نفی سبیل« می گویند: 
！و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً: »و خداوند هرگز 

راهی برای سلطءه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.«

)پایءه دوازدهم، درس 4/ بیت: صفحءه 44، ترکیبی، درس 9، دهم(- 70  
از  دوری  برای  دل  از حریم  »نگهبانی  بر  سؤال  در صورت  مطرح  بیت 
شرک و انجام خالصانءه عمل« تأکید دارد. حدیثی که بر نگهبانی انسان 
از خود تأکید دارد، حدیث: »حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا: به حساب 

خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند.« است.

پ.ن: دقت کنید که تأکید این سؤال بر لزوم محاسبه و ارزیابی خود است، 
نه حفظ اخالص. به همین جهت گزینه های  و  رد می شوند.

در - 71 تدبّر  آیه:   ،70 صفحءه  متن:   /6 درس  دوازدهم،  )پایءه   
قرآن، صفحءه 67(

و  ثابت  که  است  خداوند  قانون  فراگیرترین  و  عام ترین  ابتالء،  سنت 
همیشگی است و آیءه ！کّل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالّشّر و الخیر 

فتنة بیانگر آن است.

)پایءه دوازدهم، درس 7/ متن: صفحءه 88(- 72  
می گوییم:  گناه  سمت  به  انسان  حرکت  چرایی  و  علت  تبیین  در 
خداوند حکیم امیال و غرایز و گرایش های گوناگونی در وجود انسان 
قرار داده تا به وسیلءه آن ها حیات مادی و معنوی خود را سامان دهد 
و تکامل بخشد؛ امیال و غرایز برای حیات مادی و گرایش به خیر و 
نیکی برای حیات معنوی. آن چه در این میان مهم است این است 
که انسان باید میان امیال و غرایز خود تعادل برقرار کند تا طغیان 
یک یا چند میل و غریزه، عرصه را بر گرایش های انسان به خیر و 

نیکی تنگ ننماید.
بررسی گزینه ها:

 انسان باید میان امیال و غرایز خود تعادل برقرار کند.
 غرایز و امیال برای زندگی مادی و گرایش به خیر و نیکی و امور 

فطری برای رشد معنوی انسان است.
 انسان به طور فطری به دنبال گناه و بدی نیست.
 با توجه به توضیحات باال، این گزینه صحیح است.

آیه، - 73 حدیث،  مفهومی:  ارتباط   /8 درس  دوازدهم،  )پایءه   
ترکیبی، درس 6، دوازدهم(

سخن امام باقر ⒔ در تأکید بر تکرار توبه و ناامید نشدن از رحمت 
الهی است. آمرزش گناهان با توبه نمونه ای از سنت سبقت رحمت خدا 
بر غضب او است که آیءه ！من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء 

الّ مثلها بیانگر آن است. بالسیئة فال یجزی ا
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و  نیکو  اندرز  با حکمت،  تبلیغ دین  بیانگر  آیءه مطرح در صورت سؤال 
مجادلءه احسن است. دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر 
به  که  آیه ای  است.  تنظیم شده  الهی  براساس حکمت  آن  و حکم  آموزه 
حکمت احکام الهی اشاره دارد، آیءه »یسئلونك عن الخمر و المیسر قل 
فیهما اثم کبیر و منافع للنّاس و اثمهما اکبر من نفعهما: از تو دربارءه 
شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی برای 

مردم است، اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.« می باشد.

)پایءه دوازدهم، درس 10/ ارتباط مفهومی: آیه، آیه، ترکیبی: - 75  
درس 4، یازدهم(

دالیل  از  »والیت مداری«  معیار  بیانگر  سؤال،  صورت  در  مطرح  آیءه 
تشکیل حکومت اسالمی است. آیءه ！اَ لَم تَر الی اّلذین یزعمون اّنهم 
الی  یتحاکموا  أَن  یریدون  قبلك  من  انزل  ما  و  الیك  انزل  بما  آمنوا 
حاکمیت  نفی  و  الهی  والیت  پذیرش  ضرورت  بر  نیز   الطّاغوت

طاغوت اشاره دارد.
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