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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در مرحلۀ ثانویۀ قیامت، برمالشدن واقعیت همه چیز ازجمله اعمال و رفتار و نیات، نتیجۀ چیست و آماده  کنندۀ کدام واقعۀ قیامت است؟1

تابیدن نور حقیقت از جانب خدا و کنار رفتن پرده  ها - زنده شدن همۀ انسان  ها (1

تابیدن نور حقیقت از جانب خدا و کنار رفتن پرده  ها - برپا شدن دادگاه عدل الهی (2

حضور شاهدان و گواهان بر اعمال و رفتار انسان  ها - برپا شدن دادگاه عدل الهی (3

حضور شاهدان و گواهان بر اعمال و رفتار انسان  ها - زنده شدن همۀ انسان  ها (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

غایت اصلی افراد زیرک در جهان هستی کدام است و آنان چگونه زندگی می  کنند؟2

رسیدن به آخرتی زیبا - همه کارهای دنیایی خود را در مسیر رضای الهی انجام می دهند. (1

خداوند کریم - همه کارهای دنیایی خود را در مسیر رضای الهی انجام می  دهند. (2

خداوند کریم - همه کارهای دنیایی خود را برای آبادی دنیا و آخرت انجام می  دهند. (3

رسیدن به آخرتی زیبا - همه کارهای دنیایی خود را برای آبادی دنیا و آخرت انجام می دهند. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

حکم روزۀ کسی که غسل بر او واجب است، کدام است؟3

اگر سهل  انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می  تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است. (1

اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه  اش تیمم است، عمدًا تیمم نکند، می  تواند روزه بگیرد. (2

اگر سهل  انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود و با تیمم روزه بگیرد، روزه  اش صحیح نیست و در مورد غسل نکردن هم معصیت کرده است. (3

اگر سهل  انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می  تواند روزه بگیرد و دربارۀ غسل نکردن معصیت نکرده است. (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

بازتاب افتادن در دام تبّرج و عرضۀ بی مورد جمال و زیبایی به ترتیب کدام است؟4

غافل شدن از هدف اصلی زندگی - ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود (1

غافل شدن از هدف اصلی زندگی - تندروی و افراط و عدم کنترل هوس ها (2

دورشدن از خداوند متعال - از بین رفتن عفاف و حیا (3

دورشدن از خداوند متعال - تحقیر روح بلند و دور نماندن از نگاه نا اهالن (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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این حکم که فرد باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک ُمد گندم و جو و مانند آن  را به فقیر بدهد، شامل چه کسانی می شود؟5

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

کسی که عمدًا به مسافرت رفته است و تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگرفته باشد. (2

شخصی که به علت عذری در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد و تا رمضان آینده سهوًا قضای آن را نگیرد. (3

کسی که بدون عذر در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد و تا رمضان آینده عمدًا قضای آن را نگیرد. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آنجا که خداوند خطاب به پیامبر (ص)، دربارۀ وجوب حجاب زنان می  فرماید، حکمت آن را چه چیزی معرفی می نماید و سپس کدام صفت باری تعالی را به منصه ظهور می  گذارد؟6

﴿ یدنین علیهنَّ من جالبیبهن﴾  - ﴿ کان اهللا غفورًا رحیمًا﴾  (2 ﴿ یدنین علیهنَّ من جالبیبهن﴾  - ﴿ و اهللا یعلم ما تصنعون﴾  (1

﴿ ذلک ادنی ان ُیعرفَن فال ُیؤَذیَن﴾  - ﴿ و اهللا یعلم ما تصنعون﴾  (4 ﴿ ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال ُیؤَذیَن﴾  - ﴿ کان اهللا غفورًا رحیمًا﴾  (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

باتوجه به آیه شریفۀ ﴿ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا ...﴾  نشانه های الهی برای چه کسانی است و این آیه درباره کدام هدف ازدواج است؟7

اهل فکر- رشد اخالقی و معنوی (2 اهل ایمان- رشد اخالقی و معنوی (1

اهل ایمان- رشد و پرورش فرزندان (4 اهل فکر- رشد و پرورش فرزندان (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

بیان قرآن کریم دربارۀ کسانی که می  گویند: "پروردگارا به ما در دنیا نیکی کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار" چیست؟8

"آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی  کنید." (1

"آن کس که سرای آخرت را بطلبد و سعی و تالش کند، پاداش داده خواهد شد." (2

"آن کس که تنها زندگی دنیا را می  طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم، می  دهیم." (3

"اینان از کار خود نصیب و بهره  ای دارند و خداوند سریع الحساب است." (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

عبارات قرآنی ﴿بما کانوا یکسبون﴾ و ﴿یعلمون ما تفعلون﴾ به ترتیب دربارۀ چیست؟9

فرشتگانی که تمامی اعمال انسان ها را ثبت و ضبط می  کنند. - اعضاء و جوارحی که به اذن خدا شروع به سخن گفتن می  کنند. (1

فرشتگانی که تمامی اعمال انسان ها را ثبت و ضبط می  کنند. - فرشتگانی که در طول زندگی انسان همواره مراقب بوده  اند. (2

بدکارانی است که در روز قیامت سوگند دروغ می  خورند. - فرشتگانی که در طول زندگی انسان همواره مراقب بوده  اند. (3

بدکارانی است که در روز قیامت سوگند دروغ می  خورند. - اعضاء و جوارحی که به اذن خدا شروع به سخن گفتن می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

بر اساس آیۀ 19 سورۀ اسراء: "و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند." چه نتیجه ای برایش مترّتب خواهد بود؟10

در صورت اندیشیدن، به آنچه نزد خدا پایدارتر است، خواهد رسید. (2 از آتش عذاب اخروی در امان خواهد بود. (1

به او پاداش داده خواهد شد. (4 در دنیا دارای بهره و نصیبی افزون خواهد بود. (3

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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اعطای سرمایه  های مختلفی که خداوند کریم در وجود ما قرار داده است، ما را به کدام استدالل قرآنی دربارۀ معاد رهنمون می شود و علت میل انکار معاد توسط کسانی که در آن11

شک ندارند، در کالم قرآنی کدام است؟

معاد الزمۀ قدرت الهی - "مست و مغرور نعمت  ها بودند و بر گناهان اصرار می  کردند." (1

معاد الزمۀ حکمت الهی - "مست و مغرور نعمت  ها بودند و بر گناهان اصرار می  کردند." (2

معاد الزمۀ حکمت الهی - "می  خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند." (3

معاد الزمۀ قدرت الهی - "می  خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند." (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

کسی که غسل بر او واجب است اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است، عمدًا تیمم نکند و همچنین کسی که دود غلیظ به حلقش برسد، به ترتیب حکم روزۀ12

آن  ها چگونه است؟

نمی  تواند روزه بگیرد. - روزه  اش باطل می  شود. (1

نمی  تواند روزه بگیرد. - روزه  اش باطل نمی  شود. (2

می  تواند روزه بگیرد ولی برای غسل نکردن معصیت کرده است. - روزه  اش باطل نمی  شود. (3

می  تواند روزه بگیرد ولی برای غسل نکردن معصیت کرده است. - روزه  اش باطل می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آیۀ شریفۀ ﴿ و اصبر علی ما أصابک...﴾  مؤید کدام گام در مسیر قرب الهی است و راه جلوگیری از گسیختگی تصمیم ها در برابر آفات گذشت ایام چیست؟13

تصمیم و عزم برای حرکت - محاسبه (2 عهد بستن باخدا - محاسبه (1

عهد بستن باخدا - مراقبت (4 تصمیم و عزم برای حرکت - مراقبت (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

نتیجه "مراعات قانون حجاب و توجه به کرامات ذاتی زن" و "توجه دین اسالم به فرهنگ و آداب ورسوم اقوام و ملت ها" در موضوع حجاب و پوشش به ترتیب کدام است؟14

باال رفتن سالمت اخالقی جامعه- عدم تع�ن چگونگی و نوع پوشش در اسالم (1

باال رفتن سالمت اخالقی جامعه- تع�ن دقیق حدود پوشش و حجاب در اسالم (2

گسترش حجاب در جهان- تع�ن دقیق حدود پوشش و حجاب در اسالم (3

گسترش حجاب در جهان- عدم تع�ن چگونگی و نوع پوشش در اسالم (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

حکم روزۀ کسی که "چیزی الی دندانش مانده و آن را عمدًا فروببرد" و "دود غلیظ را به حلقش برساند" به ترتیب کدام است؟15

باید عالوه بر قضای روزه، کفارۀ اختیاری بدهد. - فقط باید روزه را قضا کند و نیاز به کفاره نیست. (1

باید عالوه بر قضای روزه، کفارۀ اختیاری بدهد. - باید عالوه بر قضای روزه، کفارۀ اختیاری بدهد. (2

فقط باید روزه را قضا کند و نیاز به کفاره نیست. - باید عالوه بر قضای روزه، کفارۀ اختیاری بدهد. (3

فقط باید روزه را قضا کند و نیاز به کفاره نیست. - فقط باید روزه را قضا کند و نیاز به کفاره نیست. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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متزلزل ساختن دل  های پاک و خدشه وارد کردن به تعّهد همسران، از پیامد  های نامیمون کدام عمل است و چه پیامد دیگری را در پی دارد؟16

خودداری از امربه معروف و نهی ازمنکر - کاهش حضور زنان در اجتماعات و سلب آزادی آنان (1

خودداری از امربه معروف و نهی ازمنکر - متأّثر ساختن کانون گرم خانواده (2

عدم مراعات حجاب و عفاف - متأّثر ساختن کانون گرم خانواده (3

عدم مراعات حجاب و عفاف - کاهش حضور زنان در اجتماعات و سلب آزادی آنان (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

چرا آتش جهنم از درون جان دوزخیان شعله می  کشد و در بیان قرآن کریم، تجسم عمل راستی راست گویان، کدام است؟17

زیرا این آتش حاصل عمل خود انسان ها است. - باغ  هایی از بهشت (2 زیرا این آتش حاصل عمل خود انسان ها است. - آمرزش گناهان (1

زیرا این آتش به خاطر فراموشی یاد خداست. - باغ  هایی از بهشت (4 زیرا این آتش به خاطر فراموشی یاد خداست. - آمرزش گناهان (3

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

غافل شدن از یاد آخرت در دیدگاه منکران معاد و معتقدان به معاد، به ترتیب به سبب کدامین عوامل است؟18

فراموشی آیندۀ تلخی که در انتظار دارند. - فرورفتن در هوس  ها و دنیا را هدف قرار دادن (1

فراموشی آیندۀ تلخی که در انتظار دارند. - عدم تمایل به زرق وبرق های فریبندۀ دنیایی (2

بی  ارزش شدن زندگی چندروزه دنیایی - فرورفتن در هوس  ها و دنیا را هدف قرار دادن (3

بی  ارزش شدن زندگی چندروزه دنیایی - عدم تمایل به زرق وبرق های فریبندۀ دنیایی (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

اگر شخص مسافر 6 فرسخ برود و چهار روز در آنجا بماند و سپس 4 فرسخ دیگر برود و در آنجا 12 روز استقرار یابد، حکم نماز و روزه اش به ترتیب چگونه خواهد بود؟19

نمازش به صورت قصر است و نباید روزه بگیرد - نمازش کامل است و روزه باید بگیرد. (1

نمازش به صورت قصر است ولی روزه باید بگیرد - نمازش قصر و روزه نمی تواند بگیرد. (2

در هر دو مورد یادشده باید نماز را کامل بخواند و روزه بگیرد. (3

نمازش شکسته است و روزه نمی تواند بگیرد - نمازش شکسته و روزه می تواند بگیرد. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

بیت سعدی شیرازی که سروده است: "دوست نزدیک تر از من به من است            وین عجب تر که من از وی دورم" مؤّکد کدام یک از سرمایه ها و عوامل رشد انسان است و20

مشتمل بر چه مفهومی است؟

گرایش به نیکی ها و خوبی ها - قرب وجودی انسان به خدا (2 گرایش به نیکی ها و خوبی ها - قرب وجودی خدا به انسان (1

سرشت خدا آشنا - قرب وجودی خدا به انسان (4 سرشت خدا آشنا - قرب وجودی انسان به خدا (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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ارزش حقیقی انسان مؤمن، در کدام عبارت قرآنی تجلی یافته است و کدام بیت مؤید آن است؟21

﴿ یّحبونهم کّحب اهللا﴾ - این نکته رمز اگر بدانی، دانی            هر چیز که در جستن آنی آنی (1

﴿ اشّد حبا هللا﴾ - این نکته رمز اگر بدانی، دانی            هر چیز که در جستن آنی آنی (2

﴿ یحّبونهم کّحب اهللا﴾ - تو را چندین پیمبر کرده آگاه            که خواهد بود کاری صعب بر راه (3

﴿ اشّد حبا هللا﴾ - تو را چندین پیمبر کرده آگاه            که خواهد بود کاری صعب بر راه (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

دلیل تشبیه عهد و پیمان های ابتدایی انسان به نوزادی که به دنیا آمده، کدام است و با کدام سخن امیرالمؤمنین(ع) هم آوایی دارد؟22

مراقبت از پیمان در مسیر عهدی که با خدا بسته می شود.- "گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود." (1

مراقبت از پیمان در مسیر عهدی که با خدا بسته می شود.- "ای نفس! خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی" (2

محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار- "ای نفس! خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی" (3

محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار- "گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود." (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

اضمحالل عفت و حیا تابع چیست و امیرالمؤمنین (ع) برای حفظ آن، چه دستوری فرموده  اند؟23

استفادۀ نادرست از جمال و عرضۀ نابجای آن - نپوشیدن لباس نازک و بدن  نما (1

استفادۀ نادرست از جمال و عرضۀ نابجای آن - دوری از خودآرایی برای دیگران (2

افراط وتفریط در آراستگی و خودنمایی - دوری از خودآرایی برای دیگران (3

افراط وتفریط در آراستگی و خودنمایی - نپوشیدن لباس نازک و بدن  نما (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

قرآن کریم در سورۀ قیامت، پس از سوگند به نفس سرزنشگر چه بیانی دربارۀ امکان معاد دارد و علت انکار معاد را چه چیزی معرفی می کند؟24

کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ - مست و مغرور نعمات بودن در دنیا و اصرار بر گناهان (1

کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ - مطالبۀ گناهکاری در تمام عمر بدون واهمه از دادگاه الهی (2

نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بود مجددًا خلق می کنیم - مطالبۀ گناهکاری در تمام عمر بدون واهمه از (3

دادگاه الهی

نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بود مجددًا خلق می کنیم - مست و مغرور نعمات بودن در دنیا و اصرار بر (4

گناهان

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آنجا که قرآن کریم می فرماید: "نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده، مجددًا خلق می کنیم" در مورد کدام استدالل25

قرآنی درباره معاد سخن گفته است و در ادامه آیه علت انکار معاد را چه چیزی بیان داشته است؟

امکان معاد و اشاره به پیدایش نخستین انسان- زیرا انسان پیش ازاین در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بوده است. (1

امکان معاد و اشاره به پیدایش نخستین انسان- انسان می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. (2

امکان معاد و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت- انسان می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. (3

امکان معاد و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت- زیرا انسان پیش ازاین در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بوده است. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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آنجا که دربارۀ انسان شناسی و شناخت ودیعه های الهی، به عنوان نافع ترین علوم سخن گفته می شود، مفاهیم "کمک در پیمودن راه حق و نشان دادن راه سعادت" و "عامل بازدارندۀ26

آدمی از راحت طلبی" به ترتیب در کدام عبارات قرآنی نمایان است؟

﴿ انا هدیناه السبیل﴾ - ﴿ و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها﴾  (2 ﴿ انا هدیناه السبیل﴾ - ﴿ ال اقسم بالنفس اللّوامه﴾  (1

﴿ اّما شاکرًا و اّما کفورًا﴾ - ﴿ ال اقسم بالنفس اللّوامه﴾  (4 ﴿ اّما شاکرًا و اّما کفورًا﴾ - ﴿ و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها﴾  (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

از فرمایش پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر که فرمود: "قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی  توانند پاسخ دهند." کدام موضوع27

دریافت می  گردد؟

روح انسان در عالم برزخ، به حیات خویش ادامه می  دهد. (1

زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می  یابد. (2

تمام اعمال انسان در روز موعود حاضر می  شود و انسان به آن  ها آگاه می  گردد. (3

مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است که با توفی آغاز می  شود. (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

وقایع کدام یک از مراحل قیامت، برای تمهید شرایط برای دریافت پاداش و کیفر انسان ها می باشد و عبارت قرآنی "می دانند آنچه را که انجام می دهید" دربارۀ چه کسانی است؟28

زنده شدن همۀ انسان ها - کسانی که ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند (1

مرگ اهل آسمان ها و زمین - کسانی که ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند (2

مرگ اهل آسمان ها و زمین - کسانی که همواره مراقب انسان بوده اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند (3

زنده شدن همۀ انسان ها - کسانی که همواره مراقب انسان ها بوده اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

مهم  ترین موانع رسیدن به هدف و عوامل سقوط و گناه در فرهنگ و معارف اسالمی کدام است؟29

غرایز پست و شیطان که با زینت دادن دنیا سبب سقوط انسان می  گردد. (1

شیطان و نفس اّماره که انسان  ها را برای رسیدن به لذت  های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می  کند. (2

غرایز پست و شیطان که انسان  ها را برای رسیدن به لذت  های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می  کند. (3

نفس اّماره و شیطان که با زینت دادن دنیا سبب سقوط انسان می  گردد. (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

علت سپاس و تحمید بهشتیان، آنجا که فرشتگان به آنان خوش آمد گفته و نوید زندگی جاودانه را می  دهند، کدام است و بازتاب "مراعات عهد و امانت" در کالم قرآنی، چگونه بیان30

شده است؟

خداوند حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی دور کرده است. - "آنان در باغ های بهشتی گرامی داشته می  شوند." (1

خداوند حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی دور کرده است. - "برای آن  ها باغ  هایی از بهشت است." (2

خداوند وفای به وعدۀ خویش کرده و جایگاه زیبا را به آنان عطا کرده است. - "برای آن  ها باغ  هایی از بهشت است." (3

خداوند وفای به وعدۀ خویش کرده و جایگاه زیبا را به آنان عطا کرده است. - "آنان در باغ  های بهشتی گرامی داشته می  شوند." (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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آنجا که پیامبر عظیم الشأن اسالم (ص) می فرماید: "هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود." ما را به کدام یک از آثار محبت به خدا راهنمایی می کند و این موضوع با31

کدام روایت هم آوایی دارد؟

پیروی از خداوند - "ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد." (1

پیروی از خداوند - "کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد." (2

دوستی با دوستان خدا - "کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد." (3

دوستی با دوستان خدا - "ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد." (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آنچه پاسخ قطعی خداوند بر اساس علم الهی به دوزخیان است، کدام است و آنچه به انسان در روز قیامت به عنوان پاداش و کیفر داده می شود، دارای چه ویژگی ای است؟32

آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکه می خواست به راه راست آید. - تجسم اعمال (1

آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکه می خواست به راه راست آید. - صورت حقیقی اعمال (2

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - صورت طبیعی اعمال (3

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - جنبه باطنی اعمال (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

واژۀ "توّفی" در قرآن کریم برای چه چیزی کاربرد دارد و کدام ویژگی برزخ را یادآوری می  کند؟33

دریافت جان و روح که حقیقت وجود انسان است. - وجود حیات (1

دریافت جسم و روح که حقیقت وجود انسان است. - وجود حیات (2

دریافت جان و روح که حقیقت وجود انسان است. - وجود شعور و آگاهی (3

دریافت جسم و روح که حقیقت وجود انسان است. - وجود شعور و آگاهی (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

شرط اصلی دوستی با خدا چیست و این مطلب در کدام آیه تأکید شده است؟34

عمل به دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. - ﴿ یحّبونهم کحّب اهللا و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾  (1

عمل به دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. - ﴿ ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی...﴾  (2

توجه به مصلحت اندیشی خداوند متعال در امور بندگان - ﴿ ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی...﴾  (3

توجه به مصلحت اندیشی خداوند متعال در امور بندگان - ﴿ یحّبونهم کحّب اهللا و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾  (4

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

از دیدگاه مولوی، کدام پرسش است که در صورت پاسخ گویی، به آن، در عین فراموشی سایر کار ها، باکی برای انسان نیست و در بیان موال امیرالمؤمنین (ع)، چرا انسان نباید خود35

را سرگرم کارهای لهو کند؟

تفاوت خاصه میان انسان و حیوان دررسیدن به مقصد کدام است؟ - زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی ارزش کند. (1

تفاوت خاصه میان انسان و حیوان دررسیدن به مقصد کدام است؟ - زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس را بیهوده نیافریده است. (2

هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟ - زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس را بیهوده نیافریده است. (3

هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟ - زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی ارزش کند. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



8لرنیتو 1400 /28

کدام عبارت شریفه امام علی بن الحسین (ع) در دعای مناجات المحبین خویش با خداوند، نتیجۀ چشیدن لذت دوستی خدا را چه فرموده  اند و کدام عبارت شریفه بیانگر آن، برای36

مؤمنان است؟

اختیار نکردن غیر خدا - ﴿ اشّد حبا هللا﴾   (2 اختیار نکردن غیر خدا - ﴿ یحببکم اهللا﴾   (1

روی گردان نشدن از او - ﴿ یحببکم اهللا﴾   (4 روی گردان نشدن از او - ﴿ اشّد حبا هللا﴾   (3

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

بنا بر آیات قرآن کریم، شیطان در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، چگونه پاسخ گناهکاران اهل جهنم را می دهد؟37

عداوت و کینه شما را به اینجا کشانده است و خودتان مسئول هستید. (1

خداوند به شما وعدۀ راست داد اّما من به شما وعده  ای دادم و خالف آن عمل کردم. (2

شما سرگرم زیبایی  ها و لذت  های دنیایی خویش بودید و خودتان باید پاسخگو باشید. (3

من بر شما مسلط بودم ولی خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

به منصه ظهور رسیدن پیامد اعتقاد به خدا و جهان آخرت و انجام عمل صالح، در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد و پاسخ خداوند متعال به کافران که زندگی را منحصر به زندگی دنیوی38

می دانند، چیست؟

﴿ فالخوف علیهم و الهم یحزنون﴾ - ﴿ ما ُیهلکنا اّال الدهر﴾  (2 ﴿ فالخوف علیهم و الهم یحزنون﴾ - ﴿ ما لهم بذلک من علم آن هم اال یظنون﴾  (1

﴿ ان الدار االخره لهی الحیوان﴾ - ﴿ ما لهم بذلک من علم آن هم اال یظنون﴾  (4 ﴿ ان الدار االخره لهی الحیوان﴾ - ﴿ ما ُیهلکنا اّال الدهر﴾  (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

بیت "نام احمد، نام جمله انبیاست            چون که صد آمد، نود هم پیش ماست" چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی انسان دارد؟39

تفاوت در نوع اندیشه و نگرش و تفکر انسان، سبب می شود که به دنبال هدف خاصی باشد. (1

انسان با آباد ساختن سرای آخرت به دنبال دریافت تقرب به خدا که همان نزدیکی حقیقی است، می باشد. (2

باتوجه به گرایش بی نهایت طلبی انسان او باید هدفی را انتخاب کند تا هدف های دیگر را در برگیرد. (3

انسان خود باید هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

شورونشاطی که انسان معتقد به معاد دارد و مبنای آن این است که او می  داند که هیچ یک از اعمالش در جهان واپسین بی اجر نمی  ماند در کدام عبارت قرآنی مشهود است و این40

مطلب مؤید چیست؟

﴿ و ال هم یحزنون﴾  - ضرورت معاد در پرتو عدالت خداوندی (2 ﴿ و ال هم یحزنون﴾  - ضرورت معاد در پرتو حکمت خداوندی (1

﴿ فال خوف علیهم﴾  - ضرورت معاد در پرتو حکمت خداوندی (4 ﴿ فال خوف علیهم﴾  - ضرورت معاد در پرتو عدالت خداوندی (3

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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بازتاب ترفند قسم کذب بدکاران در عرصۀ قیامت، در کدام عبارت قرآنی نهفته است و علت بهترین گواه بودن پیامبران و امامان در روز موعود، کدام است؟41

﴿ یعلمون ما تفعلون﴾ - همواره مراقب آدمیان اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط می کند. (1

﴿ نختم علی افواههم﴾ - همواره مراقب آدمیان اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط می کند. (2

﴿ یعلمون ما تفعلون﴾ - از هر خطایی مصون و محفوظ اند. (3

﴿ نختم علی افواههم﴾ - از هر خطایی مصون و محفوظ اند. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

آیۀ شریفۀ "آنچه به شما داده شده کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار است آیا اندیشه نمی  کنید؟" با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟42

﴿من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون﴾ (1

﴿ما هذه الحیاة اّلدنیا اال لهو و لعب و انَّ الدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون﴾ (2

﴿ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر و ما لهم بذلک من علم﴾ (3

﴿ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما ال  عبین ما خلقناهما ِاّال بالحّق﴾ (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

در بیان آیات قرآن کریم، تجسم عمل سود  بخشی راستی راست گویان در قیامت چگونه است و کدام  یک، ویژگی متقیان است؟43

آمرزشی از سوی پروردگار - همنشین راست گویان و شهیدان هستند. (1

آمرزشی از سوی پروردگار - خشم خود را فرومی برند و از خطای مردم می  گذرند. (2

باغ هایی از بهشت - خشم خود را فرومی برند و از خطای مردم می  گذرند. (3

باغ  هایی از بهشت - همنشین راست گویان و شهیدان هستند. (4

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

چه چیزی باعث می  گردد که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای او آسان  تر شود؟44

وحدت و همبستگی اجتماعی و دوری از تفرقه (1

اولویت  بخشی به اهداف اجتماعی مانند خرید کاالی ایرانی (2

مشارکت مردم در انجام وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر (3

افزایش آگاهی  های سیاسی و اجتماعی و درنتیجه استقامت و پایداری در برابر مشکالت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

پیامبر عظیم  الشأن اسالم کدام مورد را سبب انحطاط اقوام و ملل سلف بیان داشته اند و کدام آیه مؤمنان را ملزم به مقابله با آن می  نماید؟45

روا داشتن تبعیض برای افراد ذی نفوذ - ﴿ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا...﴾  (1

روا داشتن تبعیض برای افراد ذی نفوذ - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (2

پذیرش والیت طاغوت و دوری از حاکمیت الهی - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (3

پذیرش والیت طاغوت و دوری از حاکمیت الهی - ﴿ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا...﴾  (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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تعّلل در انجام کدام وظیفه از سوی مردم، سبب شد که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست بگیرند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان باشند و46

اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم مبارزه می  کردند، درنهایت چه پیامدی به دنبال داشت؟

امربه معروف و نهی ازمنکر- حکومت در اختیار امامان (ع) قرار می  گرفت. (1

اتحاد و همبستگی و یکپارچگی - حکومت در اختیار امامان (ع) قرار می  گرفت. (2

اتحاد و همبستگی و یکپارچگی - جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می  رفت. (3

امربه معروف و نهی ازمنکر - جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می  رفت. (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

همراهی ابدی قرآن کریم و اهل بیت (ع) از کدام بخش حدیث شریف ثقلین برداشت می شود و نتیجۀ تمسک به اهل بیت (ع) چیست؟47

" اّنهما لن َیفترقا"  - "لن تضّلوا ابدًا" (2 "اّنهما لن َیفترقا" - "ان تمسکتم بهما" (1

" َلن تضّلوا ابدًا"  - "ان تمسکتم بهما" (4 " َلن تضّلوا ابدًا"  - "حتی یردا علی الحوض" (3

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

آنچه پیامبر(ص) به طور مکّرر ازجمله در روزهای آخر عمر خود فرمودند، در کدام حدیث مذکور است و در بردارنده چه نکته ای است؟48

حدیث منزلت - تمسک به قرآن و اهل بیت (2 حدیث منزلت - تمسک به قرآن یا اهل بیت (1

حدیث ثقلین - تمسک به قرآن و اهل بیت (4 حدیث ثقلین - تمسک به قرآن یا اهل بیت (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

آیۀ شریفۀ ﴿لعّلَک باخٌع نفسک اّال یکونوا مؤمنین﴾ به کدام ویژگی رهبری پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد و شدت اندوه پیامبر تا حد جان دادن، به چه دلیل بود؟49

محبت و احترام به مردم - طعنه  ها و تمسخرهای کافران (1

اجرای عدالت و برادری اسالمی - طعنه  ها و تمسخرهای کافران (2

توجه به فقیران و محرومان - ایمان نیاوردن برخی از مردم (3

سخت  کوشی و دلسوزی در هدایت مردم - ایمان نیاوردن برخی از مردم (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

کدام یک از شرایط مشترک مرجع تقلید و ولی فقیه در حدیث شریف امام زمان(عج): "و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا" مشهود است و دلیل ضرورت وجود این50

ویژگی در این افراد چیست؟

زمان شناس بودن تا بتواند جامعه را در شرایط سخت و پیچیده جهانی رهبری کند. (1

زمان شناس بودن تا بتواند احکام الهی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد. (2

مدیر و مدّبر بودن تا بتواند احکام الهی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد. (3

مدیر و مدّبر بودن تا بتواند جامعه را در شرایط سخت و پیچیده جهانی رهبری کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عامل زنده کنندۀ جهان هستی و ازجمله انسان چیست و پذیرش فرمان الهی و پیام آورش چه تأثیری در زندگی آدمیان دارد؟51

﴿ و َجَعلنا ِمَن الماِء﴾ - ﴿ ِاسَتجیُبوا هللا﴾  (2 ﴿ و َجَعلنا ِمَن الماِء﴾  - ﴿ ِلما یح�کم﴾  (1

﴿ َتواَصوا بالحّق﴾  - ﴿ ِلما ُیح�کم﴾  (4 ﴿ َتواَصوا بالحّق﴾  - ﴿ ِاسَتجیُبوا هللا﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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استدالل شیعیان برای معنای "مولی" به عنوان ولی و سرپرست در حدیث شریف غدیر کدام است؟52

بیان مؤخر عبارت ﴿ انما ولیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا...﴾  (2 بیان مقدم عبارت ﴿ انما ولیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا...﴾  (1

بیان مؤخر عبارت "من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم" (4 بیان مقدم عبارت "من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم" (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

چه افرادی به عاقبت مندرج در عبارت قرآنی ﴿ و هو فی آالخرًه من الخاسرین﴾  دچار شده اند و این آیه چه راهی را برای انسان ها می نمایاند؟53

کسانی که دینی به جز اسالم بپذیرند.- ابتعاد از تفرقه و تالش و پیگیری درجهت حفظ آخرین کتاب آسمانی (1

کسانی که دینی به جز اسالم بپذیرند.- پایبندی پیروان پیامبران قبلی به پیروی از پیامبر اسالم(ص) (2

منحرفینی که دست به تحریف تعالیم زده اند.- پایبندی پیروان پیامبران قبلی به پیروی از پیامبر اسالم(ص) (3

منحرفینی که دست به تحریف تعالیم زده اند.- ابتعاد از تفرقه و تالش و پیگیری درجهت حفظ آخرین کتاب آسمانی (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

قبل از هشدار در آیۀ شریفۀ: ﴿ الم تر الی اّلذین آمنوا اّنهم آمنوا...﴾  باری تعالی به چه چیزی فرمان داده است؟54

﴿ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت...﴾  (2 ﴿ قد امروا ان یکفروا به...﴾  (1

﴿ یا اّیها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...﴾  (4 ﴿ بلّغ ما انزل الیک من رّبک...﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

فرمودۀ رهبر کبیر انقالب اسالمی که روشنگرانه دربارۀ دور کردن آثار شرک از جامعه مسلمانان سخن می گوید، مؤید کدام دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است و کدام آیۀ55

شریفه با آن  هم آوایی دارد؟

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (1

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم - ﴿ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک...﴾  (2

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ﴿ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک...﴾  (3

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مفاهیم "باقی ماندن تفکر اسالم راستین" و "سست شدن تدریجی بنای ظلم و جور بنی  امیه" به ترتیب اشاره به کدام اصول کلی ائمۀ اطهار(ع) در مبارزه با حاکمان دارد؟56

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - عدم تأ�د حاکمان (2 معرفی خویش به عنوان امام بر حق - انتخاب شیوه  های درست مبارزه (1

انتخاب شیوه  های درست مبارزه - انتخاب شیوه  های درست مبارزه (4 انتخاب شیوه  های درست مبارزه - عدم تأ�د حاکمان (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

چگونه می توانیم قدردان تالش ها و مجاهدت های پیامبر اکرم (ص) باشیم و در غیر این صورت کدام پیامد شوم، حاصل می شود؟57

با اتحاد و همدلی نگذاریم دشمنان اسالم زحمات ایشان را بی اثر کنند - اختالف میان مسلمانان و تجزیه شدن کشورهای اسالمی (1

با اتحاد و همدلی نگذاریم دشمنان اسالم زحمات ایشان را بی اثر کنند - آلودگی به گناه و خروج از مسیر الهی (2

با تأّسی به فرامین ایشان و پیروی از اهل بیت (ع) راه صحیح را انتخاب کنیم - آلودگی به گناه و خروج از مسیر الهی (3

با تأّسی به فرامین ایشان و پیروی از اهل بیت (ع) راه صحیح را انتخاب کنیم - اختالف میان مسلمانان و تجزیه شدن کشورهای اسالمی (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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تحّدی قرآن کریم مبنی بر اینکه هیچ گاه و هیچ کس توان آوردن مثل قرآن را ندارد، در کدام عبارت آمده است؟58

﴿ لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا﴾  (2 ﴿ ال یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرًا﴾  (1

﴿ و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک﴾  (4 ﴿ ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

"انزوای شخصیت های باتقوا و جهادگر" و "بی بهره ماندن از یک منبع مهم هدایت" به ترتیب مؤید کدام چالش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه (ع) است؟59

ارائۀ الگوهای نا مناسب - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث (1

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) (2

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث (3

ارائۀ الگوهای نا مناسب - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

خسران اخروی بیان شده در آیۀ ﴿... و هو فی االخرة من الخاسرین﴾ معلول کدام است و تجدید نبوت و ادیان کتاب جدید، نشانگر چیست؟60

التزام عملی نداشتن به احکام الهی - پیروان پیامبر قبلی به پیامبر آخر ایمان نیاورده اند و از آن پیروی نکرده اند. (1

التزام عملی نداشتن به احکام الهی - بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. (2

اختیار نکردن اسالم به عنوان راه و روش زندگی - بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. (3

اختیار نکردن اسالم به عنوان راه و روش زندگی - پیروان پیامبر قبلی به پیامبر آخر ایمان نیاورده اند و از آن پیروی نکرده اند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

آنجا که امیرالمؤمنین (ع) آیندۀ نابسامان جامعه اسالمی را پیش  بینی می  کند و نسبت به عاقبت رفتار مسلمانان، هشدار می  دهد، تشخیص راه رستگاری را درگرو چه می  داند و کسانی61

که باید از آنان این مطالب را طلب کرد، دارای چه ویژگی  هایی می  باشند؟

تشخیص پیمان شکنان با قرآن کریم - آنان که هرگز در دین مخالفت نمی  کنند و در آن اختالف ندارند. (1

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - آنان که هرگز در دین مخالفت نمی  کنند و در آن اختالف ندارند. (2

تشخیص فراموش کنندگان قرآن کریم - نظر دادن و حکم کردنشان نشان دهندۀ دانش آن ها است. (3

شناخت کسانی که اختالفی در دین ندارند. - نظر دادن و حکم کردنشان نشان دهندۀ دانش آن ها است. (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

در کالم امیر دل  ها علی (ع)، کسانی که غیر خدا در نظرشان کوچک است، در کدامین راه تقویت عزت گام نهاده  اند؟62

نفروختن خویش به بهای اندک (2 ایستادگی در برابر تمایالت پست (1

کوشش برای بندگی خداوند (4 شناخت ارزش خویش (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

در بیان قرآن کریم، پیامبر(ص) نسبت به سایر مردم چگونه توصیف گردیده است و ایشان برای چه کسانی الگو است؟63

﴿ اسوة حسنة﴾ - ﴿ ذکر اهللا کثیرًا﴾  (2 ﴿ خیر البریة﴾ - ﴿ ذکر اهللا کثیرًا﴾  (1

﴿ خیر البریة﴾ - ﴿ اال یکونوا مؤمنین﴾  (4 ﴿ اسوة حسنة﴾ - ﴿ اال یکونوا مؤمنین﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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امام موسی بن جعفر (ع) در ضمن سخنانی به شاگرد برجستۀ خویش هشام بن حکم، هدف ارسال رسوالن را چه چیزی می  داند و کسی که عقلش اکمل باشد، دارای چه ویژگی  ای64

است؟

بندگان در پیام الهی بیندیشند. - به فرمان  های الهی داناتر است. (1

بندگان در پیام الهی بیندیشند. - رتبه  اش در دنیا و آخرت باالتر است. (2

اتمام حجت تا بهانه و دستاویزی نباشد. - رتبه  اش در دنیا و آخرت باالتر است. (3

اتمام حجت تا بهانه و دستاویزی نباشد. - به فرمان  های الهی داناتر است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مطابق با تعالیم قرآنی، استقرار اندیشه و دین مرضّی رضای الهی، آیندۀ وعده داده شده به کدام گروه از بندگان الهی است؟65

﴿ علی اّلذین استضعفوا فی االرض﴾  (2 ﴿ اّن االرض یرثها عبادی الّصالحون﴾  (1

﴿ کما استخلف اّلذین من قبلکم﴾  (4 ﴿ اّلذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

آیۀ شریفۀ ﴿و ما محمٌد اّال رسول قد خلت من قبله الرسل...﴾ خطاب به چه کسانی است و هشدار مندرج در این آیه در کدام بخش آن تجلی دارد؟66

مردم عصر پیامبر اکرم (ص) - ﴿انقلبتم علی اعقابکم﴾ (2 ُسُل﴾ مردم عصر پیامبر اکرم (ص) - ﴿قد خلت من قبله الرُّ (1

ُسُل﴾ مردم زمان جاهلیت - ﴿قد خلت من قبله الرُّ (4 مردم زمان جاهلیت - ﴿انقلبتم علی اعقابکم﴾ (3

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام روایت شریفه ما را به شناخت ارزش خویش و مقام منزلت انسان رهنمون می سازد؟67

"همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پس [خود را] به کمتر از آن نفروشید." (1

"خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، ازاین جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است." (2

"اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را به دست چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی  دارم و تسلیم نمی  شوم." (3

"ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم." (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

امامان معصوم (ع) در مقابل چالش ممنوعیت نگارش حدیث پس از رحلت پیامبر (ص)، چه اقدامی انجام دادند؟68

حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص) که درنتیجۀ آن مشتاقان معارف قرآنی از این کتاب الهی بهره ها بردند. (1

حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر (ص) که در این راستا امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س)، سخنان پیامبر (ص) را به فرزندان خود آموختند. (2

تعلیم و تفسیر قرآن کریم که در این راستا، امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س)، سخنان پیامبر (ص) را به فرزندان خود آموختند. (3

تعلیم و تفسیر قرآن کریم که درنتیجۀ آن مشتاقان معارف قرآنی از این کتاب الهی بهره ها بردند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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آنجا که در قرآن کریم، ازدواج از نشانه های الهی معرفی شده و دارای برکات مادی و معنوی ازجمله ایجاد آرامش و موّدت و رحمت میان همسران است، برای چه کسانی آیت الهی69

محسوب می شود و نشانگر کدام جنبۀ اعجاز قرآن است؟

اهل فکر و اندیشه درآیات الهی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی (1

اهل ایمان و شاکر نعم الهی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی (2

اهل ایمان و شاکر نعم الهی - تأثیر نپذیرفتن قرآن از عقاید دوران جاهلیت (3

اهل فکر و اندیشه درآیات الهی - تأثیر نپذیرفتن قرآن از عقاید دوران جاهلیت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

در فرمایش رسول خدا (ص) که می فرماید: "خوشا به حال کسی که به حضور"قائم" برسد، درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد." منظور از "پیروی پیش از قیام" چیست و70

منظور از "آیندۀ سبز" کدام است؟

آماده کردن خود و جامعه و دعای خالصانه برای ظهور امام - آماده بودن برای شهادت و ایثار (1

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردی و اجتماعی دین - آماده بودن برای شهادت و ایثار (2

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردی و اجتماعی دین - انتظار سرنگونی برای ظالمان (3

آماده کردن خود و جامعه و دعای خالصانه برای ظهور امام - انتظار سرنگونی برای ظالمان (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

در کالم نبوی "به مرگ جاهلی مردن" و "پیش از قیام، پیرو امام زمان بودن" به ترتیب پیامد کدام موارد است؟71

نشناختن امام معصوم (ع) - پاک دامنی و عدم خیانت درامانت (1

نشناختن امام معصوم (ع) - عمل به احکام فردی و اجتماعی دین (2

عدم مراجعه به عالمان دین در عصر غیبت - عمل به احکام فردی و اجتماعی دین (3

عدم مراجعه به عالمان دین در عصر غیبت - پاک دامنی و عدم خیانت درامانت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تعبیر پیامبر اکرم (ص) دربارۀ انسانی که در دورۀ نوجوانی و جوانی هنوز به گناه عادت نکرده و خواسته  های نامشروع در وجودش ریشه  دار نشده است، چیست و این تعبیر، چه72

چیزی را به ذهن انسان جست  وجوگر متبادر می  کند؟

غیر خدا در نظرش کوچک است. - در مقابل نفس اّماره ایستادگی می  کند. (1

چنین کسی به آسمان نزدیک  تر است. - در مقابل نفس اّماره ایستادگی می  کند. (2

چنین کسی به آسمان نزدیک  تر است. - گرایش به خوبی  ها در او قوی  تر است. (3

غیر خدا در نظرش کوچک است. - گرایش به خوبی  ها در او قوی  تر است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

کدام چالش پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، باعث شد ائمۀ اطهار (ع) نتوانند مردم آن دوره را با خود همراه کنند و این موضوع در کدام عبارت قرآنی مالحظه می  شود؟73

تغ�ر مسیر فرهنگ، همراه با جاهلیتی که با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شده بود. - ﴿ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرَّ اهللا﴾   (1

تغ�ر مسیر فرهنگ، همراه با جاهلیتی که با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شده بود. - ﴿ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾   (2

تحریف پیوسته در معارف اسالمی و جعل احادیث پیامبر و ارائۀ الگوهای نامناسب - ﴿ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾   (3

تحریف پیوسته در معارف اسالمی و جعل احادیث پیامبر و ارائۀ الگوهای نامناسب - ﴿ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرَّ اهللا﴾   (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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در بیان پیامبر اکرم (ص)، چرا حال کسی که از امام خود دور  افتاده، سخت  تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است و عبارت "بیشترین ضربه را به مستکبران زدن و خود74

کمترین آسیب را دیدن" مؤید کدام وظیفۀ مردم در قبال رهبری جامعۀ اسالمی است؟

زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی  بیند. - افزایش آگاهی  های سیاسی و اجتماعی (1

زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی  داند. - افزایش آگاهی  های سیاسی و اجتماعی (2

زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی  داند. - استقامت و پایداری در برابر مشکالت (3

زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی  بیند. - استقامت و پایداری در برابر مشکالت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

شعر "مرد خردمند هنرپیشه را            عمر دوبایست در این روزگار..." مؤید کدام نیاز برتر انسان است و با کدام آیۀ شریفه هم آوایی دارد؟75

درک آیندۀ خویش - ﴿ و من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن یقبل منه﴾   (1

درک آیندۀ خویش - ﴿ یا ایها اّلذین امنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یح�کم﴾   (2

کشف راه درست زندگی - ﴿ یا ایها اّلذین امنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یح�کم﴾   (3

کشف راه درست زندگی - ﴿ و من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن یقبل منه﴾   (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

دعای پیوستۀ امام علی بن الحسین (ع): "خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای." با کدام سؤال هم  آوایی دارد و دچار خطا شدن در پاسخگویی76

به آن، چه پیامدی را به دنبال دارد؟

به کجا می  روم آخر ننمایی وطنم؟ - نمی  تواند برای خود برنامه  ریزی کند. (1

به کجا می  روم آخر ننمایی وطنم؟ - عمر خود را از دست می  دهد. (2

از کجا آمده  ام آمدنم بهر چه بود؟ - عمر خود را از دست می  دهد. (3

از کجا آمده  ام آمدنم بهر چه بود؟ - نمی  تواند برای خود برنامه  ریزی کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

آنجا که حضرت زینب (س) در پاسخ به سؤال تحقیرآمیز عبیداهللا بن زیاد، حاکم کوفه، فرمود: "[در این واقعه] جز زیبایی ندیدم" نشانگر فهم عمیق ایشان از کدام آیه شریفه است؟77

﴿ للذین احسنوا الحسنی و زیادة﴾  (2 ﴿و الیرهق وجوههم قتر و ال ذله﴾ (1

﴿ من کان یرید العزة فلّله العزة جمیعًا﴾  (4 ﴿ حتی یغیروا ما بانفسهم﴾  (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

به چه دلیل پس از رحلت رسول خدا (ص) احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود؟78

جعل و تحریف احادیث به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر (ص) به دلیل فوت یا شهادت (1

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث (2

برجسته شدن کسانی که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند. (3

راه یافتن خرافات و مطالبی که مطابق افکار عالمان اهل کتاب و هماهنگ با منافع قدرتمندان بود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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باتوجه به کدام عبارت، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم و علت آن کدام است؟79

﴿حب الشئ یعمی و ُیِصّم﴾ - تا به انتخابی درست برسیم. (1

﴿حب الشئ یعمی و ُیِصّم﴾ - هیچ بنایی نزد خدا محبوب  تر از ازدواج نیست. (2

﴿َافبالباطل یؤمنون بنعمًه اهللا ُهم یکفرون﴾ - تا به انتخابی درست برسیم. (3

﴿َافبالباطل یؤمنون بنعمًه اهللا ُهم یکفرون﴾ - هیچ بنایی نزد خدا محبوب  تر از ازدواج نیست. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

با امعان نظر به آیۀ شریفۀ ﴿ذلک باّن اهللا لم یک مغیرًا نعمة...﴾ علت اصلی غیبت امام عصر (عج) چیست و امیرالمؤمنین (ع)، علت بی  بهره ماندن از حجت الهی را چه چیزی بیان80

می  دارند؟

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه تابع رفتار مردم جامعه است. - ستمگری انسان و افراط در گناه (1

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه متبوع رفتار مردم جامعه است. - ستمگری انسان و افراط در گناه (2

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه تابع رفتار مردم جامعه است. - عدم آمادگی و شایستگی درک ظهور (3

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه متبوع رفتار مردم جامعه است. - عدم آمادگی و شایستگی درک ظهور (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

در بیان قرآن کریم، برای فهم عدم تعارض و ناسازگاری در قرآن چه تالشی الزم است و اگر پیامبر (ص) پیش از نزول قرآن، استمرار نوشتن و خواندن داشت، چه پیامدی به دنبال81

داشت؟

مقایسۀ قرآن - ﴿لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا﴾ (2 تفکر در قرآن - ﴿لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا﴾ (1

تفکر در قرآن - ﴿الرتاب المبطلون﴾ (4 مقایسۀ قرآن - ﴿الرتاب المبطلون﴾ (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

در کالم نورانی قرآن کریم، رسول خدا (ص) برای چه کسانی سرمشق نیکویی است و در بیان پیامبر عظیم الشأن اسالم، علت انحطاط اقوام گذشته چه بوده است؟82

﴿ ذکر اهللا کثیرًا﴾  - روا داشتن تبعیض در اجرای عدالت (1

﴿ َاّال یکونوا مؤمنین﴾  - روا داشتن تبعیض در اجرای عدالت (2

﴿ َاّال یکونوا مؤمنین﴾  - مدارا نکردن با مردم و عدم مبارزه با فقر و محرومیت (3

﴿ ذکر اهللا کثیرًا﴾  - مدارا نکردن با مردم و عدم مبارزه با فقر و محرومیت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عبارت "بشروطها و َاَنا من شروطها" که در ادامه حدیث ُقدسی سلسلة الذهب آمده، تداعی گر چه موضوعی است؟83

والیت ظاهری، اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر(ص) (2 مرجعیت دینی، اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر(ص) (1

مرجعیت دینی، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (4 والیت ظاهری، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (3

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

عامل تکمیل کننده نهاد خانواده در کدام عبارت قرآنی مذکور است؟84

﴿ و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجًا﴾  (2 ﴿و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا﴾ (1

﴿ جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدة﴾  (4 ﴿ لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة﴾  (3

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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در بیان قرآن کریم خداوند نسبت به چه چیزی از همه داناتر است و چرا خداوند متعال، ایمان برخی از افراد را پندار ایمان می داند؟85

﴿ ان یکفروا﴾  - ﴿ ان یأتوا بمثل هذا القرآن الیأتون بمثله﴾   (2 ﴿ یجعل رسالته﴾  - ﴿ ان یأتوا بمثل هذا القرآن الیأتون بمثله﴾   (1

﴿ ان یکفروا﴾  - ﴿ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت﴾   (4 ﴿ یجعل رسالته﴾  - ﴿ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت﴾   (3

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

روایت امام صادق (ع) که می  فرماید: "مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب ما" اشاره به چه موضوعی دارد و با کدام آیه هم  آوایی دارد؟86

وظیفۀ امامان معصوم نسبت به شیعیان خود - ﴿فلن یضر اهللا شیئًا و سیجزی اهللا الشاکرین﴾ (1

وظیفۀ امامان معصوم نسبت به شیعیان خود - ﴿ان اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البرّیة﴾ (2

لزوم همراه ساختن اسم شیعه با عمل - ﴿ان اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البرّیة﴾ (3

لزوم همراه ساختن اسم شیعه با عمل - ﴿فلن یضر اهللا شیئًا و سیجزی اهللا الشاکرین﴾ (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

مسدود بودن راه اختالف میان آیات قرآن، مولود چیست و در صورت وجود نداشتن این خصیصه در قرآن، کدام موضوع پیش می آید؟87

خاستگاه الهی داشتن- ﴿ لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا﴾  (1

خاستگاه الهی داشتن- ﴿ الرتاب المبطلون﴾  (2

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضای بدن- ﴿ الرتاب المبطلون﴾  (3

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضای بدن- ﴿ لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا﴾  (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

دخیل کردن سلیقه شخصی در احکام دین و گرفتاری به اشتباهات بزرگ، در شرایط پس از رحلت پیامبر (ص) معلول چه عاملی بود و امیرالمؤمنین علی(ع) علت پیروزی شامیان بر88

یاران خویش را چه می  دانستند؟

عدم حضور اصحاب پیامبر(ص) در میان مردم به دلیل فوت یا شهادت آنان - در مسیر باطل خود متحدند. (1

بی  بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت - در مسیر باطل خود متحدند. (2

بی  بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت - فرمان بری با شتاب از زمامدارشان (3

عدم حضور اصحاب پیامبر(ص) در میان مردم به دلیل فوت یا شهادت آنان - فرمان بری با شتاب از زمامدارشان (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

به تصحیح نیاز نداشتن قرآن کریم و درنتیجه جاودانه باقی ماندن آن، مؤید کدام است و به کدام ویژگی/ جنبه از/ ... اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره دارد؟89

تجدید نبوت - انسجام درونی (2 ختم نبوت - انسجام درونی (1

ختم نبوت - تأثیرناپذیری از عقاید جاهلیت (4 تجدید نبوت - تأثیرناپذیری از عقاید جاهلیت (3

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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قبل از نزول آیۀ ﴿ ان اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریًه﴾   پیامبر اکرم (ص) دربارۀ امام علی (ع) چه فرمودند و منظور از ﴿ خیر البریًه﴾   چه کسانی هستند؟90

"من شهر علم هستم و علی در آن و هرکس می  خواهد به این علم برسد، باید از در آن وارد شود" - امام علی (ع) و پیروانش (1

"من شهر علم هستم و علی در آن و هرکس می  خواهد به این علم برسد، باید از در آن وارد شود" - همۀ مسلمانان صالح (2

"این مرد اولین ایمان  آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا و راسخ  ترین شما در انجام فرمان خدا است." - همۀ مسلمانان صالح (3

"این مرد اولین ایمان  آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا و راسخ  ترین شما در انجام فرمان خدا است." - امام علی (ع) و پیروانش (4

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

دستور خداوند به فرشتگان در تأخیر ثبت گناه تا اینکه بنده اش توبه کند و جبران نماید مرتبط با سنت مطرح شده در کدام آیه شریفه و مؤید کدام سنت الهی است؟91

"و کسی که کار بدی بیاورد جز به اندازه آن کیفر نمی شود و بر آنان ستم نمی شود." - تأثیر اعمال انسان در زندگی او (1

"و کسی که کار بدی بیاورد جز به اندازه آن کیفر نمی شود و بر آنان ستم نمی شود." - سبقت رحمت بر غضب (2

"کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم." - سبقت رحمت بر غضب (3

"کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم." - تأثیر اعمال انسان در زندگی او (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ممانعت از گسترش گناه و ماندگاری آن در اجتماع، مولود چه امری است و در صورت عدم التزام به آن، کدام مورد ضروری می  شود؟92

انجام فریضۀ نظارت همگانی - تقدیم جان و مال انسان  های بزرگ (1

انجام فریضۀ نظارت همگانی - مبتال شدن گناهکاران به بالهای بزرگ (2

اقامه و ادای حقوق مادی و معنوی مردم - تقدیم جان و مال انسان  های بزرگ (3

اقامه و ادای حقوق مادی و معنوی مردم - مبتال شدن گناهکاران به بالهای بزرگ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

باتوجه به آیات قرآن کریم درمی یابیم، مهلت دادن خداوند شامل چه کسانی می گردد و کدام عبارت عاقبت آن ها را بیان می کند؟93

دنیاپرستان غافل - ﴿َسَنستدِرُجُهم ِمْن حیُث ال َیعلمون﴾ (2 تکذیب کنندگان آیات الهی - ﴿فأخذناُهم ِبما کانوا یکسبون﴾ (1

دنیاپرستان غافل - ﴿فأخذناُهم ِبما کانوا یکسبون﴾ (4 تکذیب کنندگان آیات الهی - ﴿َسَنستدِرُجُهم ِمْن حیُث ال َیعلمون﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر کسی به شرک مطروحه در عبارت قرآنی ﴿ خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم﴾  معتقد باشد خداوند را چگونه تصور خواهد کرد و این موضوع به چه معنایی است؟94

محدود و ناقص - هریک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد و به خالق کامل احتیاج دارد. (1

محدود و ناقص - تصور اینکه کسی در کنار ربوبیت الهی به صورت مستقل و قدرت تدبیر دارد. (2

بدون تدبیر و ناتوانی در پرورش - تصور اینکه کسی در کنار ربوبیت الهی به صورت مستقل و قدرت تدبیر دارد. (3

بدون تدبیر و ناتوانی در پرورش - هریک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد و به خالق کامل احتیاج دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اوج بیان فقر ذاتی رسول خدا (ص) نسبت به خداوند، در کدام عبارت نهفته است و علت آن کدام است؟95

"ال تکلنی الی نفسی طرفًه عین ابدًا" - آگاهی دائمی از رحمت و لطف ویژۀ الهی و عنایات پیوستۀ خداوند (1

"إدمان التفکر فی اهللا و فی قدرته" - آگاهی دائمی از رحمت و لطف ویژۀ الهی و عنایات پیوستۀ خداوند (2

"إدمان التفکر فی اهللا و فی قدرته" - درک حضور خداوند بر اساس فطرت خدا آشنا و پشتیبانی او از انسان (3

"ال تکلنی الی نفسی طرفًه عین ابدًا" - درک حضور خداوند بر اساس فطرت خدا آشنا و پشتیبانی او از انسان (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

در چه صورتی انسان می تواند همانند حضرت یوسف (ع) گرفتارِی در زندان را محبوب تر بداند و این موضوع را می توان در کدام آیه کنکاش کرد؟96

اَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم﴾ مزّین شدن به ردای خلوص - ﴿َوَلَقْد َر (1

اَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم﴾ دریافت پاداش های وصف ناشدنی الهی - ﴿َوَلَقْد َر (2

﴾ دریافت پاداش های وصف ناشدنی الهی - ﴿َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ (3

﴾ مزّین شدن به ردای خلوص - ﴿َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

پیمانی که خداوند کریم از انسان گرفته در کدام عبارت قرآنی متبلور است و کدام عبارت قرآنی آن را مدّلل می کند؟97

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾ ﴿ان ال تعبدوا الشیطان﴾ - ﴿ِإنَّ (2 َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدْه﴾ ﴿ان ال تعبدوا الشیطان﴾ - ﴿ِإنَّ (1

َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدْه﴾ ِه َمْثَنى َو ُفَراَدى﴾ - ﴿ِإنَّ ﴿أَْن َتُقوُموا ِللَّ (4 ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾ ِه َمْثَنى َو ُفَراَدى﴾ - ﴿ِإنَّ ﴿أَْن َتُقوُموا ِللَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

دو مصراع "ما به دریا حکم طوفان می دهیم" و "آنچه می گویم ما، آن می کنند" به ترتیب تب�ن کننده کدام موارد است و منشأ مورد دّوم چیست؟98

تقدیر - قضا - علم (2 قضا - تقدیر - علم (1

تقدیر - تقدیر - اراده (4 قضا - قضا - اراده (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

حضرت یوسف (ع) در برابر کام جویی زلیخا، چه برخوردی از خود نشان داد و زلیخا چگونه او را تهدید کرد؟99

﴾  - ﴿ ُلمُتنّنی فیه﴾  ﴿ اصُب الیهنَّ (2 ﴿ َفاسَتعَصَم﴾  - ﴿ ُلمُتنّنی فیه﴾  (1

 ﴾ ﴿ َفاسَتعَصَم﴾  - ﴿ ِلُیسَجَننَّ (4  ﴾ ﴾  - ﴿ ِلُیسَجَننَّ ﴿ اصُب الیهنَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آنجا که در مثال نوشتن چند عامل در طول هم در انجام آن دخالت دارند، اراده نوشتن بالفاصله وابسته به کدام عامل باالتر خود است و دارای کدام ویژگی می باشند؟100

اراده الهی - در یک ردیف و مستقل هستند. (2 اراده الهی - در یک ردیف و مستقل نیستند. (1

نفس یا روح - در یک ردیف و مستقل نیستند. (4 نفس یا روح - در یک ردیف و مستقل هستند. (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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تصمیم و انتخاب مناسب تر معلول چیست و محال بودن خروج از تقدیرات الهی را می توان در کدام آیۀ شریفه جست وجو کرد؟101

حرکت و تغ�ر و تحّول بر اساس فرمان عقل و خرد - ﴿ ان اهللا یمسک السماوات و االرض...﴾  (1

حرکت و تغ�ر و تحّول بر اساس فرمان عقل و خرد - ﴿ ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر...﴾  (2

شناخت به قضا و قدرهای متناسب یکدیگر - ﴿ ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر...﴾  (3

شناخت به قضا و قدرهای متناسب یکدیگر - ﴿ ان اهللا یمسک السماوات و االرض...﴾  (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

نتیجۀ رفتار و پرستش آمیخته با تردید کدام است و متبوع عدم پذیرش حکومت کسانی که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده است در کدام عبارت قرآنی تجّلی دارد؟102

ُكْم َأْوِلَياَء﴾ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ﴿خسر الدنیا و اآلخرْه﴾ - ﴿َال َتتَّ (2 ُكْم َأْوِلَياَء﴾ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َلَهُه َهَواُه﴾ - ﴿َال َتتَّ َخَذ ِإ ﴿اتَّ (1

﴾ ﴿خسر الدنیا و اآلخرْه﴾ - ﴿َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ (4 ﴾ َلَهُه َهَواُه﴾ - ﴿َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ َخَذ ِإ ﴿اتَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

علت حرمت شرط بندی دربازی ها و حتی در ورزش های معمولی کدام است و اگر ورزش برای دور شدن جامعه از فساد و بی بندوباری ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن دارای چه103

حکمی است؟

میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد - واجب کفایی (2 میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد - مستحب (1

از امور زیان آور روحی و اجتماعی است - مستحب   (4 از امور زیان آور روحی و اجتماعی است - واجب کفایی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آنجا که امام صادق (ع) می فرماید: "هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب شود، او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد" و آیۀ شریفۀ ﴿ و لو اّن اهل104

القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض﴾  به ترتیب یادآور کدام سنت های الهی است؟

امالء و استدراج - تأثیر اعمال انسان بر زندگی او (2 امالء و استدراج - توفیق الهی (1

سبقت رحمت بر غضب - امداد عام الهی (4 سبقت رحمت بر غضب - امداد خاص (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

خداوند متعال هنگامی  که ببیند که شخص توبه  کار تالش خود را کرده تا حقوق الهی را جبران نماید اما نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، سایر موارد را خود می  بخشد. باتوجه به105

این موضوع کدام سنت الهی به ذهن متبادر می  گردد و نشان  دهندۀ کدام صفت الهی است؟

تأثیر اعمال انسان در زندگی او - ﴿ اّنه هو الغفور الرحیم﴾   (2 تأثیر اعمال انسان در زندگی او - ﴿ اّن اهللا یحّب الّتوابین﴾   (1

سبقت رحمت بر غضب - ﴿ اّن اهللا یحّب الّتوابین﴾   (4 سبقت رحمت بر غضب - ﴿ اّنه هو الغفور الرحیم﴾   (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آنجا که امیر دل ها امیرالمؤمنین علی (ع) در پاسخ یکی از یاران خود فرمود: "از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم" چه موضوعی می توان دریافت کرد؟106

قضا و قدر الهی قطعیت دارد و تغ�رناپذیر و دارای ثبات است. (2 اعتقاد به قضا و قدر الهی عامل و زمینه ساز تحرک انسان است. (1

هیچ نیرویی در مقابل اراده و خواست و قدرت خداوند وجود ندارد. (4 خروج از قضا و قدر الهی امری محال و نشدنی و غیرقابل تصور است. (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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قانونمندی حاکم بر جهان خلقت تجلی چیست و زمینه  ساز کدام است؟107

قضای الهی - سنت  های   الهی و هماهنگ  شده با اراده و خواست الهی است. (1

قضای الهی - حرکت و پویایی و به کارگیری اراده و اختیار انسان است. (2

تقدیر الهی - حرکت و پویایی و به کارگیری اراده و اختیار انسان است. (3

تقدیر الهی - سنت  های الهی و هماهنگ  شده با اراده و خواست الهی است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آنجا که امام صادق (ع) می فرماید: "هنگامی که {خداوند} شر بنده اش را بخواهد بعد از انجام گناه نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند..." ما را به کدام عبارت قرآنی108

رهنمون می کند؟

﴿َفَال ُيْجَزى ِإالَّ مثلها﴾ (2 َما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما﴾ ﴿ِإنَّ (1

﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال َيْعَلُموَن﴾ (4 ُبوا َفَأَخْذَناُهْم﴾ ﴿َوَلِكْن َكذَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

مفهوم دریافت  شده از بیت "بر آستان جانان گر سر توان نهادن            گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد" که مرتبط به توحید و سبک زندگی توحیدی است، کدام است؟109

موّحد حقیقی، یک انسان امیدوار است و در مقابل سختی  ها و مشکالت صبور و استوار است و آن را زمینۀ شکوفایی و رشد خویش قرار می  دهد. (1

در نگاه یک انسان موّحد، جهان معنایی خاص دارد، ازنظر او هیچ حادثه ای در عالم بی  حکمت نیست. (2

موّحدی که دل به خدا سپرده و زندگی خود را بر اساس رضایت او تنظیم کرده است، برخوردار از آرامش روحی و برتر از مالئک می  گردد. (3

انسان مؤمن و موّحد، موجودات را مخلوق خالق خویش می  داند و آگاهی دارد که خداوند او را مسئول حفظ و آبادانی زمین کرده است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر بگو�م خداوند پدیده نیست و محتاج پدیدآورنده نیست به کدام آیۀ شریفه استناد کرده ایم و کدام عبارت قرآنی نشانگر ربوبیت الهی است؟110

﴿لم یلد و لم یولد﴾ - ﴿کل یوم هو فی شأن﴾ (2 ﴿لم یلد و لم یولد﴾ - ﴿و هو الواحد القهار﴾ (1

﴿و لم یکن له کفوًا احٌد﴾ - ﴿و هو الواحد القهار﴾ (4 ﴿و لم یکن له کفوًا احٌد﴾ - ﴿کل یوم هو فی شأن﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

این موضوع که دو نفر باهم آیاتی را از رسول خدا (ص) می  شنیدند، اما این آیات، ایمان یکی را تقویت می  کرد ولی بر لجاجت و کفر دیگری می  افزود، مفهوم کدام آیۀ شریفه را به111

ما یادآوری می  کند؟

﴿ احسب الّناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم ال یفتنون﴾  (1

﴿ کّالً نمّد هوالء و هوالء من عطاء رّبک و ما کان عطاء رّبک محظورًا﴾  (2

﴿ و اّلذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا و اّن اهللا لمع المحسنین﴾  (3

﴿ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فال یجزی اّال مثلها﴾  (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در گفت  وگوی میان رستم فرخزاد فرماندۀ سپاه ساسانیان با زهرة بن عبداهللا فرمانده سپاه مسلمانان، عدم پذیرش کدام موضوع از سوی ایرانیان، آتش جنگ میان مسلمانان و112

ساسانیان را برافروخت و کدام آیۀ شریفه، از معیارهای تمدن اسالمی با آن هم  آوایی دارد؟

آزاد ساختن بندگان از بندگی انسان  ها به سوی بندگی خدا - ﴿یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...﴾ (1

مردم همه از یک پدر و مادر زاده شده  اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند. - ﴿یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...﴾ (2

آزاد ساختن بندگان از بندگی انسان  ها به سوی بندگی خدا - ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...﴾ (3

مردم همه از یک پدر و مادر زاده شده  اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند. - ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...﴾ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

هستی  بخشی و هدایت  بخشی حق تعالی، به ترتیب مؤید کدام مراتب از توحید است و مأذون بودن پیامبر اکرم (ص) در شفا  بخشی از سوی خداوند سبحان، مؤید کدام است؟113

خالقیت - ربوبیت - دومی (2 خالقیت - ربوبیت - اولی (1

ربوبیت - مالکیت - دومی (4 ربوبیت - مالکیت - اولی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اعتقاد به توانایی نبی اکرم (ص) و اولیای دین (ع) در برآوردن حاجاتی مانند شفا دادن، چه زمانی شرک محسوب می شود و کدام آیه در تقابل با این شرک است؟114

این توانایی را مستقل از خدا بدانیم. - ﴿هو رُب کّل شی﴾ (2 این توانایی را غیرمستقل از خدا بدانیم. - ﴿فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾ (1

این توانایی را مستقل از خدا بدانیم. - ﴿فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾ (4 این توانایی را غیرمستقل از خدا بدانیم. - ﴿هو رُب کّل شی﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آیات شریفۀ: ﴿َلُهم َعذاٌب ُمهین﴾ و ﴿اِّن کیدی متین﴾ به ترتیب در وصف چه کسانی هستند؟115

﴿ولکن کذبوا فأخذناهم﴾ - ﴿الذین کّذبوا بآیاتنا﴾ (2 ﴿ولکن کذبوا فأخذناهم﴾ - ﴿اّلذین کفروا﴾ (1

﴿اّلذین کفروا﴾ - ﴿اّلذین کّذبوا بآیاتنا﴾ (4 ﴿اّلذین کفروا﴾ - ﴿ولکن کذبوا فأخذناُهم﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

هویداشدن "ریا" نتیجۀ بی نصیبی از کدام ُحسن است و حدیث نبوی: "نیة المؤمن خیٌر ِمْن عمله" به ترتیب دارای کدام مراتب ُحسن است؟116

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

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

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

باتوجه به علل تأثیرگذار در تکوین پدیده ها، "نقش مستقیم" اسباب و علل و "مشارکت" میان آن ها، به ترتیب در روابط کدام علل تحقق می پذیرد؟117

عرضی - عرضی (2 عرضی و طولی - طولی (1

طولی - طولی (4 عرضی و طولی - عرضی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ترجمۀ آیۀ شریفۀ "نماز و عبادت  هایم، زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است" و روایت "راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک118

بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است" به ترتیب به کدام مرتبه توحید و شرک اشاره دارد؟

توحید در والیت - شرک عملی (2 توحید عملی - شرک در ربوبیت (1

توحید در والیت - شرک در ربوبیت (4 توحید عملی - شرک عملی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

در حوزۀ عدل و قسط، چرا گروهی سّد راه حقیقت  جویی و حق  پرستی می  شوند و زدودن موانع حق  پرستی و قیام برای تحقق سخن حق چگونه امکان  پذیر است؟119

زیرا بسیاری از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می  شود. - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها برای رساندن پیام (1

زیرا گسترش عدالت منافع آن  ها را تهدید می  کند. - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها برای رساندن پیام (2

زیرا گسترش عدالت منافع آن  ها را تهدید می  کند. - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر (3

زیرا بسیاری از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می  شود. - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اُء ِإَلى اِهللا﴾ در کدام یک مذکور است و طرف خطاب این عبارت چه کسانی هستند؟120 مضمون مقابل عبارت قرآنی ﴿َأْنُتُم اْلُفَقَر

ِذيَن آَمُنوا﴾ َها الَّ ﴿و اهللا هو الغنی الحمید﴾ - ﴿َيا َأيُّ (2 ﴿و اهللا هو الغنی الحمید﴾ - ﴿یا ایها الناس﴾ (1

﴿یسأله من فی السماوات و االرض﴾ - ﴿یا ایها الناس﴾ (4 ِذيَن آَمُنوا﴾ َها الَّ ﴿یسأله من فی السماوات و االرض﴾ - ﴿َيا َأيُّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

بر اساس عبارت قرآنی ﴿ فتشابه الخلق علیهم﴾  مشرکان دچار چه شرکی شده اند و پاسخ خداوند به انحراف آنان در کدام عبارت تجلی دارد؟121

شرک در ربوبیت - ﴿ قل من رب السماوات و االرض قل اهللا﴾  (2 شرک در خالقیت - ﴿ قل من رب السماوات و االرض قل اهللا﴾  (1

شرک در خالقیت - ﴿ قل اهللا خالق کل شیء و هو الواحد القهار﴾  (4 شرک در ربوبیت - ﴿ قل اهللا خالق کل شیء و هو الواحد القهار﴾  (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

علت وجوب روزه در کالم امیرالمؤمنین (ع) کدام است و مؤید کدام یک از ُطرق تقویت کننده اخالص است؟122

ابتالی اخالص مردمان - نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطانی (1

ابتالی اخالص مردمان - دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات (2

ابتعاد قلوب از هوی و هوس - نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطانی (3

ابتعاد قلوب از هوی و هوس - دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

بر اساس آیۀ 16 سوره رعد با بیان کدام برهان، گرفتن سرپرستانی به جز خداوند متعال رد گردیده است؟123

زیرا الزمه تحقق والیت، مالکیت بر سود و زیان است. (1

زیرا تدبیر و اداره امور عالم با خواست و اراده الهی محقق می گردد. (2

زیرا الزمه سرپرستی، آفرینش و وجوددهی و یکتایی مقتدر بودن است. (3

زیرا خداوند غنی بالذات است و هیچ مثل و مانندی برایش غیرقابل تصور است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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درک صحیح عبارت قرآنی ﴿ یا اّیها الّناس انتم الفقراء الی اهللا...﴾  ما را به مفهوم کدام آیۀ شریفه رهنمون می  سازد؟124

ًا﴾  ﴿ ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضّر (2 ﴿ ال تّتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء﴾  (1

﴿ و ال یشرک فی حکمه احدًا﴾  (4 ﴿ اهللا الّصمد، لم یلد و لم یولد﴾  (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ثمره و نتیجۀ درک بیشتر فقر و نیازمندی چیست و کدام حدیث پیامبر (ص) مؤید این امر است؟125

افزایش خودشناسی - ﴿الّلُهم التکلنی الی نفسی َطَرَفْه عیٍن أَبًدا﴾ (1

افزایش عبودیت و بندگی - ﴿تفکروا فی ُکّل شیء و التفکروا فی ذاِت اهللا﴾ (2

افزایش خودشناسی - ﴿تفکروا فی ُکّل شیء و التفکروا فی ذاِت اهللا﴾ (3

افزایش عبودیت و بندگی - ﴿الّلهم التکلنی الی نفسی َطَرَفْه عیٍن أَبًدا﴾ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر بگو�م "نه در نقشه جهان نقصی است و نه در اجرا و پیاده  کردن" به ترتیب به چه مفاهیمی تأکید کرده ایم و کدام آیۀ شریفه هم  مفهوم با بیت: "قطره ای کز جویباری126

می رود            از پی انجام کاری می رود" است؟

تقدیر - قضا - ﴿ال الشمس ینبغی لها اَْن ُتْدرُک القمر...﴾ (2 ْرَض...﴾ َماَواِت َواْألَ قضا - تقدیر - ﴿ِإنَّ اَهللا ُيْمِسُك السَّ (1

ْرَض...﴾ َماَواِت َواْألَ تقدیر - قضا - ﴿ِإنَّ اَهللا ُيْمِسُك السَّ (4 قضا - تقدیر - ﴿ال الشمس ینبغی لها اَْن ُتْدَرُک القمر...﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

در بیان آیات قرآن کریم، پندار نادرست کافران نسبت به مهلت های داده شده کدام است و تدبیر استوار الهی در خصوص همین مهلت ها برای چه کسانی در نظر گرفته شده است؟127

﴿و هم ال یفتنون﴾ - ﴿والذین جاهدوا فینا﴾ (2 ﴿خیٌر النفسهم﴾ - ﴿والذین جاهدوا فینا﴾ (1

ُبوا ِبآَياِتَنا﴾ ِذيَن َكذَّ ﴿و هم ال یفتنون﴾ - ﴿َوالَّ (4 ُبوا ِبآَياِتَنا﴾ ِذيَن َكذَّ ﴿خیٌر النفسهم﴾ - ﴿َوالَّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر بخواهیم میان عبارت قرآنی ﴿ ام من اّسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم﴾  و ﴿ قد افلح من زکاها﴾  ارتباطی برقرار کنیم، به چه موضوعی رهنمون می  گردیم؟128

رمز و راز تزکیۀ و نفس، سعادت و فالح و رستگاری است تا ما را از پرتگاه سقوط نجات بخشد. (1

زندگی دینی با عمل به احکام تنها شیوۀ مطمئن است و کار تزکیه نفس با عمل به فرامین الهی آغاز می  شود. (2

تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می  افتد که نفس ما از آلودگی  ها پاک شود وگرنه در ورطه سقوط قرار می  گیریم. (3

آغاز تزکیۀ نفس، نیفتادن در پرتگاهی است که مشرف به سقوط است و با رعایت احکام باید از آن پرهیز کرد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

بیت "خشک ابری که بود ز آب تهی            ناید از وی صفت آب دهی" مؤید کدام موضوع است و با کدام آیه شریفه هم آوایی دارد؟129

اگر به خود نظر کنیم، درمی یابیم که پدیده ای هستیم که وجودمان از خودمان نیست. - ﴿کّل یوم هو فی  شأن﴾ (1

اگر به خود نظر کنیم، درمی یابیم که پدیده ای هستیم که وجودمان از خودمان نیست. - ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی  اهللا﴾ (2

پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که پدیده نباشد. - ﴿یا ایها الّناس انتم الفقراء الی اهللا﴾ (3

پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که پدیده نباشد. - ﴿کّل یوم هو فی  شأن﴾ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آنجا که قرآن کریم توجه به توبه را عامل مبّدل کردن گناهان به حسنات بیان داشته است کدام صفت باری تعالی را به منصۀ ظهور گذاشته است و این موضوع یادآور کدام سنت الهی130

است؟

آمرزندگی - سبقت رحمت بر غضب (2 آمرزندگی - تأثیر اعمال انسان بر زندگی او (1

دوستداری - تأثیر اعمال انسان بر زندگی او (4 دوستداری - سبقت رحمت بر غضب (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

باتوجه به آیۀ شریفۀ: ﴿ اهللا نور السماوات و االرض...﴾   وقتی می  گو�م "خداوند نور هستی است"، چه معنایی موردنظر است و ذهن انسان نسبت به درک وجود خداوند چگونه131

است؟

تمام کائنات وجود خویش را از خداوند می  گیرند. - توان و گنجایش فهم کیستی خداوند را دارد. (1

تمام کائنات وجود خویش را از خداوند می  گیرند. - توان و گنجایش فهم چیستی خداوند را دارد. (2

هر چیزی در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه  ای از آیات الهی است. - توان و گنجایش فهم چیستی خداوند را دارد. (3

هر چیزی در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه  ای از آیات الهی است. - توان و گنجایش فهم کیستی خداوند را دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

تالش انسان موّحد چگونه است و این کوشش چه نتیجه ای در وجودش دارد؟132

تمایالت درونی خود را درجهت رضایت الهی قرار دادن - انسانی امیدوار و صبور و استوار (1

تمایالت درونی خود را درجهت رضایت الهی قرار دادن - شخصیتی دارای تعادل با جهت گیری های متفاوت (2

هماهنگی مناسب میان امیال و غرایز و بهره گیری از آن - شخصیتی دارای تعادل با جهت گیری های متفاوت (3

هماهنگی مناسب میان امیال و غرایز و بهره گیری از آن - انسانی امیدوار و صبور و استوار (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر هریک از افراد جامعه فعالیت های خود را درجهت منافع طاغوت قرار دهند، دچار چه نوع شرکی شده اند؟ و کدام آیۀ شریفه عاقبت پرستش خدا بر یکجانب را بیان می کند؟133

اُن اْلُمِبيُن﴾ ربوبیت در ُبعد اجتماعی - ﴿َذِلَك ُهَو اْلُخْسَر (2 اُن اْلُمِبيُن﴾ عملی در ُبعد اجتماعی - ﴿َذِلَك ُهَو اْلُخْسَر (1

﴾ عملی در ُبعد اجتماعی - ﴿َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ (4 ﴾ ربوبیت در ُبعد اجتماعی - ﴿َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

حدیث قدسی: "...چیزهایی ذخیره کرده  ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است." دربارۀ چه کسانی مطرح شده است و تزکیۀ نفس، چه زمانی134

آغاز می  گردد؟

مؤمنین - با توبه و تطهیر از آلودگی  ها (2 محسنین - با توبه و تطهیر از آلودگی  ها (1

مؤمنین - با عمل به دستورات اخالقی و عبادی (4 محسنین - با عمل به دستورات اخالقی و عبادی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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نگاه یک انسان موّحد که عالم هستی را دارای معنای خاص و حکمت در تمام وقایع می  داند، چه بازتابی در سبک زندگی  اش دارد و کدام مستند ادبی با آن هم  آوایی دارد؟135

امیدواری در همه حال و حوادث سخت را بستری برای رشد دانستن - بر آستان جانان گر سر توان نهادن            گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد (1

امیدواری در همه حال و حوادث سخت را بستری برای رشد دانستن - سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            که هر چه بر سر ما می  رود ارادت اوست (2

پیشروی در راه عدالت در همۀ سطوح جامعه و روابط انسان  ها - سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            که هر چه بر سر ما می  رود ارادت اوست (3

پیشروی در راه عدالت در همۀ سطوح جامعه و روابط انسان  ها - بر آستان جانان گر سر توان نهادن            گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

مفهوم این عبارت که "خداوند حق هرگونه تصرف بر جهان را دارد." معلول پذیرش کدام مرتبه از توحید است و اگر بگو�م: "خداوند در کار آفرینش همتایی ندارد." ما را متوجه136

کدام یک از آیات شریفه قرآن می کند؟

والیت - ﴿اهللا خالق ُکل شیء﴾ (2 مالکیت - ﴿ُقْل ُهو اهللا َاَحْد﴾ (1

والیت - ﴿ُقْل ُهو اهللا َاَحْد﴾ (4 مالکیت - ﴿اهللا خالق ُکل شیء﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

قرآن کریم قابل توصیف نبودن نعم الهی را تحت چه عنوانی بیان فرموده است و رمز سعادت و رستگاری را چه چیزی بیان کرده است؟137

باعث رضوان الهی - ﴿من زّکاها﴾ (2 باعث رضوان الهی - ﴿علی تقوی من اهللا﴾ (1

مایۀ روشنی چشم - ﴿علی تقوی من اهللا﴾ (4 مایۀ روشنی چشم - ﴿من زّکاها﴾ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

با امعان نظر به آیات قرآنی آنان که خدا را بر یکجانب و کناره  ای عبادت و بندگی می  کنند، در هنگام رویارویی با سنت آزمایش الهی چه حالتی دارند؟138

﴿ هو الخسران المبین﴾  (2 ﴿ خسر الّدنیا و االخرة﴾  (1

﴿ اطمأنَّ به﴾  (4 ﴿ انقلب علی وجهه﴾  (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

حسن فاعلی مرتبط با کدام مورد است و وجود آن به چه معنایی است؟139

قصد فرد - کار خالصانه و بدون شرک و ریا انجام شده است. (2 قصد فرد - کار با صّحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است. (1

کمیت عمل - کار با صّحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است. (4 کمیت عمل - کار خالصانه و بدون شرک و ریا انجام شده است. (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر بخواهیم باتوجه به مقدمات عقلی، به درک وجود خداوند و نیز شناخت صفات و افعال او و نیازمند بودن جهان هستی به او پی ببریم، کدام  یک راهگشای ما خواهد بود؟140

امعان نظر به وجود مخلوقات و روابط حاکم بر عالم هستی برای پی بردن به ذات اقدس الهی (1

بهره  برداری از کالم الهی و هدایت آن درجهت شناخت صفات الهی و معرفت یافتن به کنه وجود او (2

اندیشه و تفکر عمیق در نظام هستی و روابط علی و معلولی حاکم میان مخلوقات برای پی بردن به خالق و ناظم و حکیم (3

نگاه به خود و مخلوقات و تفکر در اینکه موجودات پدیده هستند و هستی آنان از ذاتشان سرچشمه نگرفته است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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تقویت محبت الهی در قلب آدمی و بهره  مندی انسان از کمک  های الهی، نشان  دهندۀ چیست؟141

تقویت اخالص ازطریق نیایش با خداوند و استمداد از او (1

تقویت اخالص ازطریق افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند (2

ثمرات درخت اخالص یعنی افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند (3

ثمرات درخت اخالص یعنی نیایش با خداوند و استمداد از او (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

قرآن کریم چه کسانی را نسبت به موضوع "ضرورت عدم نا امیدی از رحمت الهی" مورد خطاب قرار می دهد و وعدۀ الهی به آنان، در کدام عبارت قرآنی متجلی است؟142

﴿ اّلذین اسرفوا علی انفسهم﴾  - ﴿ اّن اهللا یّحب الّتوابین و یحّب المتطّهرین﴾  (1

﴿ اّلذین اسرفوا علی انفسهم﴾  - ﴿ اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا﴾  (2

﴿ فاّلذین آمنوا باهللا و اعتصموا به﴾  - ﴿ اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا﴾  (3

﴿ فاّلذین آمنوا باهللا و اعتصموا به﴾  - ﴿ اّن اهللا یحّب الّتوابین و یحّب المتطّهرین﴾  (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر گفته شود چرا در اجرای نقشۀ جهان خلقت هیچ نقص و اشتباهی نیست، در پاسخ چه می  گو�م و کدام عبارت قرآنی بیانگر این اعتقاد است؟143

زیرا مقدر به تقدیر الهی است. - ﴿ کّل یوم هو فی شأن﴾   (1

زیرا مقدر به تقدیر الهی است. - ﴿ ال الّشمس ینبغی لها أن تدرک القمر﴾   (2

زیرا مقضّی به قضای الهی است. - ﴿ ال الّشمس ینبغی لها أن تدرک القمر﴾   (3

زیرا مقضّی به قضای الهی است. - ﴿ کّل یوم هو فی شأن﴾   (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

زیانکاری در دنیا و ُعقبی که با تعبیر ﴿ الخسران المبین﴾  بیان گشته، شامل حال چه کسانی می شود و علت فرمان قرآنی ﴿ التّتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء﴾  در کدام یک تجّلی دارد؟144

﴿ من اتخذ الهه هواه﴾  - ﴿ و ان اصابته فتنًه انقلب علی وجهه﴾  (2 ﴿ من یعبد اهللا علی حرف﴾  - ﴿ و ان اصابته فتنًه انقلب علی وجهه﴾  (1

﴿ من یعبد اهللا علی حرف﴾  - ﴿ و قد کفروا بما جاءکم من الحق﴾  (4 ﴿ من اتخذ الهه هواه﴾  - ﴿ و قد کفروا بما جاءکم من الحق﴾  (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر فردی بگوید فقط برای الغر شدن و یا سالمت جسم روزه می  گیرم، در اصل، عمل او فاقد کدام جزء است و حکم روزه اش چیست؟145

حسن فاعلی - باطل است. (2 حسن فاعلی - اشکالی ندارد. (1

حسن فعلی - اشکالی ندارد. (4 حسن فعلی - باطل است. (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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این بیت شعر از پروین اعتصامی که می  سراید: "قطره  ای کز جویباری می  رود            از پی انجام کاری می  رود" با کدام آیه هم  آوایی دارد و اشاره به چه موضوعی دارد؟146

﴿ال الشمس ینبغی  لها ان تدرک القمر...﴾ - اراده و خواست الهی (1

﴿ال الشمس ینبغی  لها ان تدرک القمر...﴾ - اعتقاد به خدایی حکیم (2

﴿ان اهللا یمسک السماوات و االرض ان تزوال...﴾ - اعتقاد به خدایی حکیم (3

﴿ان اهللا یمسک السماوات و االرض ان تزوال...﴾ - اراده و خواست الهی (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

اگر جهانی را در نظر بگیریم که هیچ  گونه تقدیر و اندازه  ای بر پدیده  های آن حاکم نباشد، این جهان دارای چه ویژگی  هایی است؟147

دارای نظم و قانونمندی نسبی است زیرا تقدیر چیزی ورای قانونمندی جهان و نظم در آن است. (1

چنین جهانی معنا دارد ولی سهم اختیار انسان در آن به مراتب کم شده و قدرت تصمیم گیری او با مشکل روبه رو می  شود. (2

هرج ومرج بر آن حاکم می  شود و جایی برای اراده و اختیار انسان وجود ندارد. (3

بااینکه نمی  تواند واقعیت خارجی داشته باشد ولی قدرت تخلف  ناپذیر الهی آن را ممکن می  کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

ینه 2 گز 1

در مرحلۀ دوم (ثانویه) قیامت، پرده  ها از حقایق عالم کنار می  رود و این کار با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند انجام می  گردد و این واقعه، آماده  کننده واقعۀ برپا شدن دادگاه

عدل الهی است و پس ازآن، رسیدگی به اعمال آغاز می  شود.

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 2 گز 2

افراد زیرک، با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره  های مادی زندگی استفاده می  کنند و هم ازآنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را درجهت رضای خدا انجام

می  دهند، جان ودل خود را به خداوند نزدیک  تر می  کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می  سازند.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 3

در گزینۀ 2 "می تواند روزه بگیرد"، در گزینۀ 3 "روزه  اش صحیح نیست" و در گزینۀ 4 "دربارۀ غسل نکردن معصیت نکرده است" صحیح نیست و حکم صحیح عبارت اند از: "کسی که غسل

بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه  اش تیمم است، عمدًا تیمم نکند، نمی  تواند روزه بگیرد، البته اگر سهل  انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود،

می  تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه  اش صحیح است اّما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است."

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 3 گز 4

زیاده روی در آراستگی و توجه بیش ازحد به آن (تبّرج)، باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد (درست

بودن قسمت اول همۀ گزینه ها) و عرضۀ نابجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 5

اگر کسی به علت عذری مانند بیماری یا مسافرت نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و

هم برای هر روز یک ُمّد طعام (تقریبًا 750 گرم) گندم و جو و مانند آن ها به فقیر بدهد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

منبع: تستر

MrKonkoriدینی تسترکنکور

آقای کنکور
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ینه 3 گز 6

ًا قرآن کریم در آیۀ 59 سورۀ احزاب می  فرماید: ﴿ یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهَن من جالبیبهن ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال ُیؤَذیَن و کان اهللا غفور

رحیمًا﴾ : "ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش  های خود را به خود نزدیک تر کنند این برای آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است و

خداوند همواره آمرزنده و مهربان است." بنابراین آیه حکمت وجوب حجاب در عبارت قرآنی ﴿ ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین﴾  مذکور است و خداوند در انتهای آیه، صفت آمرزندگی و

مهربانی خود به منصه ظهور گذاشته است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 7

باتوجه به آیه 21 سوره روم که می فرماید: ﴿ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة اّن فی ذلک الیات لقوم یتفّکرون﴾ : "و از نشانه های خدا

آن است که همسرانی از [نوع] خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید و میان شما "دوستی" و "رحمت" قرار داد. همانا در این مورد، نشانه هایی است برای کسانی که تفکر

می کنند."

باتوجه به انتهای آیه "یتفکرون" این نشانه های برای "اهل فکر" است و باتوجه به کلید واژه "مودة و رحمة" رشد اخالقی معنوی، از اهداف ازدواج را می توان نتیجه گرفت.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 8

خداوند در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می  فرماید: "بعضی می  گویند: پروردگارا به ما در دنیا، نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار، اینان از

کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 9

آیۀ شریفۀ: ﴿الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون﴾: "امروز بر دهانشان ُمهر می  نهیم و دست  هایشان با ما سخن می  گوید و پاهایشان شهادت

می  دهد دربارۀ آنچه انجام داده  اند." مؤید شهادت اعضای بدن انسان به عنوان یکی از گواهان و شاهدان روز قیامت است.

آیۀ شریفۀ: ﴿و إنَّ علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون﴾: "بی گمان برای شما نگهبانانی هستند، نویسندگانی گران قدر، می  دانند آنچه را که انجام می  دهید." دربارۀ فرشتگان

الهی است که در طول زندگی انسان  ها، همواره مراقب آن  ها بوده  اند و تمامی اعمال آن  ها را ثبت و ضبط کرده  اند.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 4 گز 10

در آیۀ 19 سورۀ اسراء می  خوانیم: "و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند پاداش داده خواهد شد."

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 3 گز 11

اگر بنا است بااین همه استعداد و سرمایه  های مختلفی که خداوند متعال در وجود ما قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن

این استعدادها و سرمایه  ها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ آیا براین اساس، آفرینش انسان و جهان بی  هدف و

عبث نخواهد بود؟ (ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی) قرآن کریم در آیه پنج سورۀ قیامت می  فرماید: "(انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [علت انکارش این است که] او

می  خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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ینه 2 گز 12

کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه  اش تیمم است عمدًا تیمم نکند، نمی  تواند روزه بگیرد، اگر روزه  دار دود غلیظ به حلقش برسد

(غیرعمدی) روزه اش باطل نمی  شود اما درصورتی که اگر دود غلیظ به حلقش برساند (عمدی) روزه  اش باطل می  شود.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 13

در قرآن آمده که لقمان حکیم به فرزندش می گوید: ﴿ و اصبر علی ما أصابک ان ذلک من عزم االمور﴾ : "بر آنچه (در این مسیر) به تو می رسد صبر کن که این از عزم و ارادۀ در کارهاست"

این آیه مربوط به اولین گام در مسیر قرب الهی: "تصمیم و عزم برای حرکت" است و در حدیث امام علی (ع) می خوانیم: "گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی

تصمیم ها و کارها می شود." که مربوط به "مراقبت"، از گام های هدف قرب الهی است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 14

قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست، بلکه کمک می کند تا جامعه به جای آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافه خالصه کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت

ذاتی وی توجه کنند، این امر موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود و حریم و حرمت زن حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد.

چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع آداب ورسوم ملت ها و اقوام است. اسالم ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، مردان و زنان را موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار

و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. (عدم تع�ن چگونگی و نوع پوشش)

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 15

اگر روزه  دار چیزی را که الی دندانش مانده، عمدًا بخورد، روزه  اش باطل می  شود و باید کفارۀ اختیاری بدهد؛ یعنی عالوه بر قضای روزه باید 60 روز روزه بگیرد یا به 60 فقیر طعام

بدهد و هم  چنین روزه  دار نباید غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آن  ها را به حلقش برساند (عمدی)؛ در غیر این صورت، عالوه بر قضای روزه باید کفارۀ اختیاری بدهد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 16

پوشش نامناسب و عدم رعایت عفاف، باعث می شود آرامش و روان افرادی بر هم بخورد و قلوب پاکی متزلزل شود و تعهد عشق همسرانی خدشه دار شود و کانون گرم خانواده را

علت تأثیر قرار گیرد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 17

آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است، این آتش حاصل عمل خود انسان  هاست و برای همین، از درون جان آن  ها شعله می  کشد. در آیۀ 119 سورۀ مائده می  خوانیم: "امروز روزی

است که راستی راست گویان به آن  ها سود بخشد، برای آن  ها باغ  هایی از بهشت است."

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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ینه 1 گز 18

از پیامد  ها و آثار انکار معاد این است که منکران معاد می  کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هر کاری سرگرم سازند تا آیندۀ تلخی را که در انتظار

دارد، فراموش کنند و هم  چنین معتقدین معاد، به دلیل فرورفتن در هوس  ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می  دهند و از یاد آخرت غافل می  شوند و ازاین رو، زندگی و رفتار آنان

به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارند.

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 1 گز 19

اگر سفر روزه دار مسافر، بیشتر از 4 فرسخ (حدود 5/22 کیلومتر) و مجموعۀ رفت وبرگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد، نمازش شکسته (قصر) است و نمی تواند روزه بگیرد (نباید روزه

بگیرد) ولی اگر بخواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفرکرده بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 4 گز 20

این بیت از اشعار سعدی شیرازی علیه الرحمة، تأکیدکنندۀ (ُمؤکد) "سرشت خداآشنا" از عوامل رشد یا همان سرمایه های انسان است و نشانگر "قرب وجودی خدا به انسان" است

یعنی خداوند به همۀ انسان ها نزدیک است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 21

کسی که عشقش خداوند متعال است، ارزشش به اندازه خداست؛ لذا انسان مؤمن بیشتر خدا را دوست دارد و این موضوع در عبارت قرآنی: ﴿ و الذین امنوا اشدُّ ُحّبًا هللا﴾ : "اّما کسانی

که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری دارند، تجّلی یافته است." بیت "این نکته ی رمز اگر بدانی دانی            هر چیز که در جستن آنی، آنی" مؤید معیار ارزش واقعی انسان

است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 22

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد. عهدی که ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی

است که باید از او "مراقبت" شود تا با عهدشکنی، آسیب نبیند.

امام علی(ع) دراین باره می فرماید: "گذشت اّیام آفاتی در پی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود"

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 23

عرضۀ نابجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می  برد و این دو گوهر مقدس را از او می  گیرد. امام علی (ع) دراین باره می  فرماید: "مبادا خود را

برای جلب توجه دیگران بیارایی که دراین صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ خدا بروی."

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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ینه 3 گز 24

درآیات 2 تا 5 سورۀ قیامت می خوانیم: "و سوگند به نفس مالمت کننده، نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بود

مجددًا خلق می کنیم، (انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [علت انکارش این است که] او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 25

قرآن کریم در آیات 3 و 4 و 5 قیامت خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند می فرماید: "نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز

همان گونه که بوده مجددًا خلق می کنیم، (انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [عّلت انکارش این است که] او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند، این

آیات به امکان معاد ازطریق استدالل مبنی بر پیدایش نخستین انسان اشاره دارد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 26

یکی از ودیعه های الهی (سرمایه های الهی) برای انسان، ارسال پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی است که همراه کتاب راهنما، راه سعادت را به ما نشان می دهند و در پیمودن

راه حق به ما کمک کنند و این موضوع در عبارت قرآنی ﴿ انا هدیناه السبیل ...﴾ : "ما راه را به او (انسان) نشان دادیم" متجلی است و وجدان یا همان نفس لوامه، با محکمه هایش

انسان را از راحت طلبی بازمی دارد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 27

عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح انسان است و روح در برزخ، به حیات خود ادامه می دهد؛ از سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته  شدگان جنگ بدر است می  فهمیم که روح انسان

در عالم برزخ، به حیات خویش ادامه می  دهد.

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 4 گز 28

در مرحلۀ دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادۀ دریافت پاداش و کیفر شوند (تمهید، آماده کردن) و "زنده شدن همۀ انسان ها" مربوط به مرحلۀ دوم قیامت است و عبارت

قرآنی: ﴿ یعلمون ما تفعلون﴾ : "می دانند آنچه را که انجام می دهید." مربوط به فرشتگان الهی است که در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب انسان ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را

ثبت و ضبط کرده اند.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 29

موانع رسیدن به هدف و عوامل سقوط و گناه:

1. نفس اّماره (عامل درونی) که انسان  ها را برای رسیدن به لذت  های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می  کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.

2. شیطان (عامل بیرونی) که خود را برتر از آدمیان می  پندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت بازدارد، کار او وسوسه کردن و فریب دادن است.

قرآن کریم می  فرماید: "شیطان، هر کاری را که [گناهکاران] می  کردند، در نظرشان زینت داد." (نه دنیا را) (رد گزینه 1 و 4) دقت کنیم غرایز پست (تمایالت دانی) از موانع رسیدن به

هدف نیستند (رد گزینه 1 و 4)

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم
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ینه 4 گز 30

فرشتگان به بهشتیان سالم می  کنند و می  گویند: "خوش آمدید وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید."، بهشتیان می  گویند: "خدای را سپاس که به وعدۀ خود وفا و این

جایگاه زیبا را به ما عطا کرد."

در آیات سورۀ معارج می  خوانیم: "و آن  ها که امانت  ها و عهد خود را رعایت می  کنند و آن  ها که به راستی ادای شهادت کنند و آن  ها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ  های بهشتی

گرامی داشته می  شوند."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 4 گز 31

فرمودۀ پیامبر (ص) با "دوستی با دوستان خدا"، از آثار محبت الهی ارتباط دارد؛ زیرا هرکس در روز قیامت با محبوب خویش محشور می گردد و این عبارت با حدیث علوی: "ارزش

هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست دارد." هم آوایی دارد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 4 گز 32

پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان بر اساس علم خود این است که آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ ما می دانیم (علم الهی) اگر به

دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرند و آنچه به انسان در روز قیامت به عنوان پاداش و کیفر داده می شود، همان تجسم اعمال، صورت حقیقی اعمال و جنبه باطنی عمل و

عین عمل است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 33

پس از مرگ، گرچه فعالیت  های حیاتی بدن متوقف می  شود، اّما فرشتگان، حقیقت وجود انسان که همان روح (جان) اوست را، "توفی" می  کنند، یعنی آن را به طور تمام و کمال

دریافت می  نمایند، بنابراین گرچه بدن حیات خود را از دست می  دهد اّما روح، همچنان به حیات و فعالیتش ادامه می  دهد؛ این موضوع مؤید "وجود حیات" از ویژگی  های برزخ

است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 34

خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می  کند: ﴿ ُقل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم...﴾ :

"بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد."

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 3 گز 35

ازنظر مولوی، دست یافتن به پاسخ این پرسش که "هدف زندگی انسان در این جهان چیست؟" آن قدر دارای اهمّیت است که اگر جمله چیزها فراموش شود و پاسخ به این سؤال

فراموش نشود، انسان را باکی نیست.

امام علی (ع) می فرماید: "هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته تا به کارهای لهو و بی ارزش بپردازد."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم
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ینه 2 گز 36

امام سجاد (ع) (علی بن الحسین)، در دعای مناجات المحبین می  فرماید: "بارالها! خوب می  دانم هرکس لذت دوستی  ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند." و این موضوع یعنی

دوستی خدا برای مؤمنان، در عبارت قرآنی ﴿ و اّلذین آمنوا اشدُّ َحّبًا هللا﴾   تجلی دارد.

تستر ریاضی و فیزیک دهم

تستر علوم تجربی دهم

ینه 2 گز 37

شیطان به اهل جهنم می  گوید: "خداوند به شما وعدۀ حق (راست) داد اّما من به شما وعده  ای دادم و خالف آن عمل کردم، البته من بر شما تسلطی نداشتم (رد گزینه 4) فقط شما را به

گناه دعوت کردم، این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید، امروز خود را سرزنش کنید نه مرا، نه من می  توانم به شما کمکی کنم و نه شما می  توانید مرا نجات دهید."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 1 گز 38

باتوجه به آیه شریفه ﴿ من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم وال هم یحزنون﴾  پیامد اعتقاد به خدا و جهان آخرت و انجام عمل صالح، نداشتن ترس و غم است.

خداوند متعال در پاسخ به کافران که زندگی را منحصر به زندگی دنیوی می پندارند ﴿ قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴾  می فرماید: ﴿ و ما لهم بذلک من علم آن هم اال یظنون﴾  : " البته این

سخن را از روی علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 39

ازآنجایی که انسان باید برترین و کامل ترین هدف را برای خود انتخاب کند و این که دارای استعداد های متنوع و دارای گرایش بی نهایت طلب است لذا باید هدفی انتخاب کند تا

همۀ هدف های دیگر را در برگیرد و به قول معروف با یک تیر چند نشان بزند. این موضوع در مصراع "چون که صد آمد نود هم پیش ماست" مذکور است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 2 گز 40

شورونشاط انسان معتقد به معاد به این دلیل است که او می  داند که هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان، بی پاداش نمی ماند، زیرا هر غمی را که از دل غمگینی پاک می کند و هر

خدمتی را که به محرومی می  کند و... در پیشگاه خداوند اجر و مزد دارد. لذا غمگین نیست: ﴿ و ال هم یحزنون﴾  و این موضوع مؤید ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 4 گز 41

بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این حال خداوند بر دهان آن ها ُمهر خاموشی می زند. ﴿ نختم علی افواههم﴾ 

پیامبران و امامان، بهترین گواهان قیامت اند؛ زیرا ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



8لرنیتو 1400 /26

ینه 2 گز 42

چون در ترجمۀ آیۀ 60 سوره قصص، میان دنیا و آخرت، مقایسه  ای صورت گرفته است و در انتهای آیه هم از تفکر و تعقل سخن رفته است، لذا از این جهات با آیۀ شریفۀ: ﴿و ما

هذه الحیاة الّدنیا اال لهو و لعٌب و إّن الّدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون﴾: "این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است، اگر می  دانستند."

ارتباط مفهومی نزدیکی دارد.

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 43

قرآن کریم در آیۀ 119 سورۀ مائده می  فرماید: "امروز روزی است که راستی راست گویان به آن  ها سود بخشد برای آن  ها باغ  هایی از بهشت است."

در آیات سورۀ آل عمران دربارۀ ویژگی متقیان می  خوانیم: "... همان  ها ... و خشم خود را فرومی برند و از خطای مردم می  گذرند..."

تستر علوم تجربی دهم

تستر ریاضی و فیزیک دهم

ینه 3 گز 44

مشارکت در نظارت همگانی و انجام وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر با روش  های درست، سبب می  شود که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت

وظایف اسالمی برای او آسان  تر شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 45

یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا (ص) اجرای عدالت بود و ایشان در این مورد با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعیض خبری

نباشد. ایشان در این راستا می  فرماید: در اقوام و ملل پیشین (سلف) بدین سبب دچار سقوط شدند همه در اجرای عدالت (برای افراد ذی نفوذ) تبعیض روا می  داشتند و باتوجه به

اجرای عدالت آیۀ شریفۀ: ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات...﴾  تأکید شده است.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 4 گز 46

درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند، اّما بیشتر مردم تسلیم این

حاکمان شده بودند و با آنان مبارزه نمی  کردند و وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر را انجام نمی  دادند؛ اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم، مبارزه می  کردند، خالفت در اختیار امامان

قرار می  گرفت و آن بزرگواران (درنهایت) بیش ازپیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی خواندند و جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می  رفت.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 2 گز 47

جدایی  ناپذیری ابدی قرآن کریم و اهل بیت (ع)، در عبارت " اّنهما لن یفترفا"   مشهود است و نتیجۀ تمسک به اهل بیت (ع) عدم گمراهی است که در عبارت " َلن تضّلوا ابدًا"   مذکور

است.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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ینه 4 گز 48

پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر ازجمله روزهای آخر خود فرمودند:

"انی تارک فیکم الثقلین ..." که همان حدیث ثقلین است که در آن بر تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) تأکید شده است؛ نه قرآن یا اهل بیت (دقت شود) زیرا این دو از هم جداشدنی

نیستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 49

یکی از ویژگی  های رهبری پیامبر (ص)، سخت  کوشی و دلسوزی ایشان در هدایت مردم بود. ایشان چنان عالقه  مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی  ها و آزارهای این راه،

هرگز سبب دوری او از مردم نگردید و آن قدر برای هدایتشان شبانه روز تالش کرد که خداوند دراین باره می  فرماید: "از اینکه برخی ایمان نمی  آورند شاید که جانت را [از شدت اندوه]

از دست بدهی."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 50

حدیث شریف امام عصر(عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب، مؤید ویژگی زمان شناس بودن مرجع تقلید و ولی فقیه است چون در حدیث موضوع رویدادهای جدید (حوادث واقعه)

مطرح شده است و منظور از زمان شناس بودن این است که مرجع تقلید یا ولی فقیه بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست آورد.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 51

عامل زنده کننده (حیات بخش) به جهان هستی و ازجمله انسان، "آب" است و این موضوع در آیۀ شریفه ﴿ و جعلنا من الماء ُکّل شیء حّی﴾  مذکور است و هم چنین پذیرش فرمان الهی و

پیام آورش باعث حیات بخشی انسان می شود که در آیه ﴿ یا اّیها الذین امنوا استجیبوا هللا و للّرسول، اذ دعاکم لما یحیکم﴾  آمده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 52

پیامبر (ص) قبل از حدیث غدیر، این عبارت را فرموده اند: "اّیها الّناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم: ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟" یعنی واژۀ

"اولی" با کلمۀ "مواله" در حدیث غدیر تناسب دارد و به معنای "ولی و سرپرست" است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 53

در آیه 85 سوره آل عمران می خوانیم: ﴿ من یبتغ غیر اسالم دینًا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین﴾ : "و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد

شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود" کسانی در آخرت از زیان کاران هستند که دینی جز اسالم اختیار کنند و این آیه بیان می دارد که باید پیروان پیامبران قبلی به پیروی از دین

پیامبر اسالم پایبند باشند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 4 گز 54

دقت کنیم که قبل از آیۀ 60 سورۀ نساء: ﴿ الم تر الی اّلذین آمنوا...﴾ ، آیۀ 59 سورۀ نساء: ﴿ یا اّیها اّلذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم﴾  است که به اطاعت از

خدا و رسول و اولی االمر فرمان داده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 55

امام خمینی(ره) می فرماید: "به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسالمی، نظامی شرک آمیز است چون حاکمش "طاغوت" است، ما موظفیم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از

حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم" که این موضوع به "ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت" از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد و آیۀ شریفه ﴿ الم

تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا ... یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...﴾  با آن ارتباط مفهومی دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 56

امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی  گزیدند، به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند؛ هم به تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود

و هم روش زندگی امامان (ع) به نسل  های آینده معرفی گردد. این موضوع اشاره به "انتخاب شیوه  های درست مبارزه" از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 57

ما مسلمانان باید قدردان تالش ها و مجاهدت های پیامبر (ص) باشیم و با اتحاد و همدلی با یکدیگر نگذاریم دشمنان اسالم زحمات و تالش های آن حضرت را بی اثر کنند. دریکی دو

قرن اخیر، دشمنان اسالم با برنامه ریزی دقیق، همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه می دهند تا

به وسیلۀ این اختالفات، کشورهای بزرگ اسالمی تجزیه شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 58

دعوت قرآن به آوردن مثل قرآن را تحّدی می  گویند و خداوند تأکید می  کند که هیچ گاه، هیچ کس نمی  تواند در این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد: ﴿ قل لئن اجتمعت االنس

و الجّن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن الیأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرًا﴾  "بگو: اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن بیاورند، نمی  توانند همانند آن بیاورند،

هرچند پشتیبان هم باشند."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 59

به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)، بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و

گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص) جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد و شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورداحترام پیامبر (ص) منزوی شدند

و طالبان  قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 3 گز 60

بر اساس آیۀ 85 سورۀ آل عمران که می فرماید: ﴿ و من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن یقبل منه و هو فی االخرة من الخاسرین﴾ : "و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته

نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود" خسران اخروی معلول اختیار نکردن اسالم به عنوان راه و روش زندگی است. آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این

است که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 61

امام پس از بیان اوضاع واحوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آن ها فرمود: "در آن شرایط، در صورتی می  توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان

به صراط مستقیم را شناسایی کنید..."

آنگاه امیر مؤمنان راه حل نهایی را بیان می  کند و می  فرماید: "پس همۀ این ها را از اهلش طلب کنید، آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندۀ دانش آن هاست. آنان هرگز

با دین مخالفت نمی  کنند و در دین اختالف ندارند." (بخش دوم همۀ گزینه  ها صحیح است)

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 4 گز 62

امام علی (ع) در وصف انسان  هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته  اند، می  فرماید: "خالق جهان در نظر آنان بزرگ است ازاین جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است." که این

حدیث مؤید: "توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او" از راه  های تقویت عزت نفس است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 63

در بیان قرآن کریم، پیامبر (ص) نسبت به سایر مردم به عنوان "اسوه حسنه" توصیف شده است: ﴿ لقد کان فیکم رسول اهللا اسوة حسنه﴾  و رسول خدا (ص) برای کسی که به خداوند و روز

رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند، سرمشقی نیکوست: ﴿ لمن کان یرجو اهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیرًا﴾ 

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 64

امام کاظم (ع) (موسی بن جعفر) به شاگرد برجستۀ خود، هشام بن حکم می  فرماید: "ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان فرستاد تا در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این

پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان  های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل  تر (اکمل)، رتبه  اش در دنیا و

آخرت باالتر است."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 65

بر اساس آیۀ 55 سوره نور: ﴿ وعد اهللا اّلذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات...﴾  خداوند، وعدۀ استقرار اندیشه و دین مرضّی رضای الهی ﴿ لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم﴾  را به

مؤمنان صالح داده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 2 گز 66

مخاطب آیۀ شریفۀ: ﴿و ما محمد اّال رسول...﴾ مردم عصر پیامبر اکرم (ص) هستند و هشدار مندرج در آنکه همان بازگشت به عقب یا همان جاهلیت است، در عبارت قرآنی: ﴿انقلبتم

علی اعقابکم﴾ مذکور است.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 1 گز 67

یکی از راه  های تقویت عزت نفس، شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک است؛ همان طور که در روایت علوی می  خوانیم: "انه لیس النفسکم ثمن اال الجنًه فال

تبیعوها اّال بها: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پس [خود را] به کمتر از آن نفروشید."

دقت شود گزینه 4 به این موضوع اشاره دارد؛ ولی آیه قرآن است نه روایت.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 2 گز 68

بعد از رحلت رسول خدا (ص)، نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت آثار زیان باری برای مسلمانان داشت. البته امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س) به این

ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر را به فرزندان و یاران خود آموختند و از آنان خواستند که این آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 69

طبق آیۀ 21 سورۀ روم که می فرماید: ﴿ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودًه و رحمًه اّن فی ذلک آلیات لقوم یتفکرون﴾ : "و از نشانه های خدا آن

است که همسرانی از [نوع] خودتان برای شما آفرید تا با آن آرامش یابید و میان شما "دوستی" و "رحمت" قرار داد. همانا که در این مورد نشانه هایی است برای کسانی که تفکر

می کنند." این نعمت الهی، نشانه و آیاتی برای اهل فکر و اندیشه است و مطرح کردن موضوعات این چنینی مانند حقوق برابر انسان ها در عصری که زن هیچ جایگاهی نداشت،

مؤید اعجاز محتوایی قرآن یعنی تأثیر نپذیرفتن آن از عقاید دوران جاهلیت است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 70

در فرمایش رسول خدا (ص)، منظور از پیش از قیام، پیرو امام زمان (عج) بودن، یعنی مراجعه به عالمان دین در زمان غیبت و عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با

طاغوت که ازجمله دستورات امام زمان (عج) است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند و منظور از آیندۀ سبز یعنی: "انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در

جهان، زیر پرچم امام عصر (عج)"

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 71

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "من مات و لم یعرف امام زمانه مات َمْيَتًة جاهلیًه"

"هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است."

در حدیث دیگری می فرماید: "خوشا به  حال کسی که به حضور "قائم" برسد؛ درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد."

مراجعه به عالمان، عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت، ازجمله دستورات امام زمان و از عالئم پیروی از ایشان است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن

هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 3 گز 72

نوجوانی و جوانی، بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به تمایالت گاه و بی گاه است. انسانی که در این دوره سنی به سر می  برد، هنوز به گناه عادت نکرده و خواسته  های نامشروع

در وجود او ریشه دار نشده است و به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، چنین کسی به آسمان نزدیک تر است، یعنی گرایش به خوبی  ها در او قوی  تر است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 2 گز 73

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد این تغ�ر مسیر، جامعه مؤمن و فداکار پیامبر اکرم (ص) را به جامعه ای

راحت  طلب، تسلیم و بی  توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) تبدیل کرد. این تغ�ر فرهنگ، سبب شد که ائمۀ  اطهار با مشکالت زیادی روبه رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را

با خود همراه کنند و عبارت قرآنی: ﴿ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾  : "پس اگر او [پیامبر (ص)] بمیرد یا کشته شود آیا شما به گذشته [و آ�ن پیش از خود] بازمی گردید." مؤید

بازگشت به  جاهلیت است.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 2 گز 74

پیامبر اکرم (ص) می  فرماید: "... حال کسی که از امام خود دور  افتاده، سخت  تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی، حکم و نظر

امام را نمی  داند."

یکی از وظایف مردم در قبال رهبری، افزایش آگاهی  های سیاسی و اجتماعی است، برای تصمیم  گیری صحیح در برابر قدرت  های ستمگر دنیا، اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی

جهان، ضروری است، ما باید بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه  های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را ببینیم.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 75

کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن، دغدغۀ انسان  های فکور و خردمند است، این دغدغه ازآن رو جدی است که انسان فقط یک بار به دنیا می  آید و یک بار زندگی را در دنیا

تجربه می  کند لذا با این بیت ارتباط دارد و آیۀ شریفه ﴿ یا ایها اّلذین امنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یح�کم﴾  : "ای کسانی که ایمان آورده  اید، دعوت خدا و پیامبر را

بپذیرید، آنگاه که شما را به چیزی فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد." نیز به موضوع "کشف راه درست زندگی" اشاره دارد؛ چون انسان باید از بین راه  هایی که پیش روی

اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره  مندی از سرمایه  های خدادادی به هدف خلقت برسد، یعنی اجابت خدا و رسول او باعث

حیات بخشی معنوی انسان است.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 3 گز 76

انسان می  خواهد بداند برای چه زندگی می  کند و کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی  اش را صرف آن نماید؛ و اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن

دچار خطا شود عمر خود را از دست داده است (از کجا آمده  ام آمدنم بهر چه بود)؛ به همین خاطر امام سجاد (ع) (علی بن الحسین) پیوسته این دعا را می  خواند که: "خدایا ایام

زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده  ای."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 77

این سخن حضرت زینب (س)، نشانگر عزت نفس ایشان است و ایشان به این نکته التفات داشتند که سرچشمه عزت خداوند است و راه رسیدن به عزت درگرو بندگی اوست.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 1 گز 78

یا اینکه سال ها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر (ص) برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت اّما به دلیل عدم حضور اصحاب در میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت، احادیث

زیادی جعل یا تحریف شد، به طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 79

باتوجه به حدیث شریف امام علی (ع): "حب الشیء یعمی و ُیصم"، پیشوایان دین ما از ما خواسته  اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر مشورت کنیم تا به انتخابی درست

برسیم.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 80

باتوجه به آیۀ شریفۀ: ﴿ذلک بأّن اهللا لم یک مغیرًا نعمًه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و إّن اهللا سمیٌع علیٌم﴾: "خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است تغ�ر نمی  دهد

مگر آنکه آن  ها، وضع خود را تغ�ر دهند، همانا خداوند شنوا و داناست." هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه تابع (معلول) رفتار و اعمال و کردار مردم جامعه است و

امیرالمؤمنین دراین باره می  فرماید: "زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی  ماند اّما خداوند، به علت ستمگری انسان  ها و زیاده  روی (افراط) در گناه آنان را از وجود حجت در میانشان

بی  بهره می  سازد."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 4 گز 81

قرآن کریم در آیۀ 82 سورۀ نساء می  فرماید: ﴿افال یتدّبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا ﴾: "آیا در قرآن تدبر نمی  کنید و اگر از نزد غیر خدا باشد قطعًا در آن

اختالف و ناسازگاری بسیاری می  یافتید." قرآن تأکید بر تفکر در این کتاب را تشویق کرده و بیان می  دارد اگر قرآن از سوی غیر خدا بود حتمًا در آن تعارض و ناسازگاری وجود داشت.

در آیۀ 48 سورۀ عنکبوت می  خوانیم: اگر پیامبر (ص) استمرار خواندن و نوشتن داشتند، کج روان در مورد الهی بودن این کتاب، به شک می افتادند: ﴿و ما ُکنَت تتلو من قبله من کتاب

و ال تخطه بیمینک اذًا الرتاب المبطلون﴾: "و پیش از آن هیچ نوشته  ای را نمی  خواندی و با دست خود، آن را نمی  نوشتی که در آن صورت اهل باطل (کج روان) به شک می  افتادند."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 82

باتوجه به آیۀ 21 سورۀ احزاب: ﴿ لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوٌة حسنٌة لمن کان یرجو اهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیرًا﴾ : "قطعًا برای شما در رسول خدا (ص) سرمشق نیکویی است

برای کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند." یکی از ویژگی های کسانی که پیامبر (ص)، برای آنان اسوه است این است که بسیار خدا را یاد می کنند

﴿ ذکر اهللا کثیرًا﴾ .

پیامبر (ص) می فرماید: "اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شده اند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند..."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 83

عبارت "بشروطها و انا من شروطها" مؤید این موضوع است که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست؛ بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با

والیت امام که همان والیت خداست، میسر است و این موضوع درباره والیت ظاهری و نشانگر "معرفی خویش به عنوان امام بر حق" از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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ینه 4 گز 84

نهاد خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود می  آید و با آمدن فرزندان کامل می  شود. این موضوع باتوجه به کلیدواژه "بنین و حفدة" در عبارت قرآنی: ﴿ جعل لکم من ازواجکم بنین و

حفدة﴾ : "و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگانی نهاد." تجلی دارد.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 3 گز 85

باتوجه به آیۀ شریفه: ﴿ اهللا اعلم حیث یجعل رسالته﴾  : "خدا بهتر می  داند رسالتش را کجا قرار دهد."، پاسخ قسمت اول سؤال روشن می  شود و باتوجه به آیۀ شریفه ﴿ الم تر الی اّلذین

یزعمون انهم آمنوا...﴾   کسانی که دارای ایمان  پنداری هستند کسانی هستند، داوری به نزد طاغوت می  برند: ﴿ ان یتحاکموا الی الطاغوت...﴾  

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 3 گز 86

باید به گونه ای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست، بلکه اسم باید با عمل همراه باشد تا پیرو حقیقی پدید آید؛

این مفهوم در حدیث امام صادق (ع): "مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب ما." بیان شده است که با آیۀ: ﴿اّن اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة﴾

مرتبط است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 87

بااینکه بیش از شش هزار آیه در طول 23 سال به تدریج نازل شد و درباره موضوعات متنوع سخن گفته است، نه تنها میان آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر

از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأ�د می کند و این موضوع نشان دهنده این است که این کتاب از سوی خداست و منشأ و خاستگاه و ریشه الهی دارد و

این موضوع در آیۀ شریفۀ ﴿ افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرا﴾  مشهود است.

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 3 گز 88

در اثر ممنوعیت نوشتن احادیث نبوی، بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار

اشتباهات بزرگ شدند.

امام علی (ع) آنجا که مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی  شان در مبارزه با حکومت بنی  امیه بیم می  داد، فرمود: "سوگند به خداوند که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم

[شامیان] بر شما پیروز خواهند شد، نه ازآن جهت که آنان به حق نزدیک  ترند، بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان می  رود، شتابان فرمان او را می  برند و شما در حق

من بی  اعتنایی و کندی می  کنید."

تستر علوم تجربی یازدهم

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

ینه 1 گز 89

یکی از عوامل ختم نبوت "حفظ قرآن کریم از تحریف" است، با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم (ص) در جمع آوری و حفظ قرآن داشت،

این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه  ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. به همین جهت این کتاب نیازی به "تصحیح" ندارد و جاودانه باقی می  ماند ولی نوشته  هایی گذشتۀ

دانشمندان تجدیدنظر می  شوند و آنان کتاب  های گذشتۀ خود را اصالح می  نمایند ولی قرآن آیاتش دقیق  تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأ�د می  کنند و

لذا به یکی از ویژگی  های اعجاز محتوایی قرآن؛ یعنی انسجام درونی در عین نزول تدریجی اشاره دارد.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم
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ینه 4 گز 90

قبل از نزول آیۀ ﴿ ان اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریًه﴾   پیامبر اکرم (ص) دربارۀ امام علی (ع) فرمودند: "این مرد اولین ایمان  آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در

پیمان با خدا، راسخ  ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق  ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آن  ها و ارجمندترین شما نزد خداست." و منظور از " خیر

البریًه"   یعنی بهترین مخلوقات، طبق بیان پیامبر (ص)، امام علی (ع) و پیروانش هستند.

تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

تستر علوم تجربی یازدهم

ینه 2 گز 91

َئْه َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال ُيْظَلُموَن﴾: "کسی که کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش] می گیرد و کسی که کار يِّ بر اساس آیه شریفه: ﴿َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنْه َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّ

بدی بیاورد جز به اندازۀ آن کیفر نمی شود و بر آنان ستم نمی شود"، مربوط به "سنت سبقت رحمت بر غضب" است و براین اساس، وقتی فردی گناهی مرتکب می شود خداوند به فرشته

خود دستور می دهد که صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران نماید، درصورتی که بنده توبه نکرده آن گناه را ثبت می نماید.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 92

عامل ممانعت و جلوگیری از گسترش گناهان و ماندگاری آن در جامعه، انجام وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر (نظارت همگانی) است؛ اگر مردم کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان

جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحراف از حق ریشه بدواند، اصالح آن مشکل می  شود و نیاز به تالش  های بزرگ و فعالیت  های اساسی و زیر  بنایی پیدا می  شود تا آنجا که ممکن

است نیاز باشد، انسان  های بزرگی، جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 93

باتوجه به آیۀ ﴿و اّلذین کّذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث ال یعلمون و املی لهم ان کیدی متین﴾، خداوند به تکذیب کنندگان آیات الهی مهلت می دهد و می فرماید که به تدریج

گرفتار عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند: "سنستدرجهم من حیث ال یعلمون"

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 94

عبارت شریفه ﴿ ام جعلوا هللا شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم﴾ : "با آن  ها شریک  هایی برای خدا قرار داده  اند که [آن شریکان هم] مثل خداوند آفرینشی داشته  اند و درنتیجه [این

دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است [و ازاین رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده  اند]." مؤید شرک در خالقیت است، این تصور که چند خدا وجود دارد و هرکدام خالق بخشی از

جهان  اند، یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده  اند، به معنای آن است که هرکدام از آن  ها را محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند همچنین به

معنای آن است که هریک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه عین هم می  شدند و دیگر چند خدا نیستند چنین خدایان ناقصی، خود نیازمند هستند و

هریک از آن  ها به خالق کامل و بی  نیازی احتیاج دارد که نیازش را برطرف کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 1 گز 95

انسان های آگاه، دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند؛ هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش باخدا بیشتر شود، نیاز به

او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند، برای همین است که پیامبر گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که

برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند: "اّللهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا": "خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم

وامگذار."

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 96

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن کریم برای حضرت یوسف (ع) ذکر کرده، داشتن اخالص و رسیدن به مقام مخلصین است به عبارتی دیگر مزین و آراسته شدن به َردا و لباس اخالص

است و به این دلیل وقتی زلیخا از او کام جویی خواست، او خویشتن داری کرد و این موضوع در عبارت ﴿و لقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ متجّلی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 97

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾ عهد و پیمانی که خداوند از انسان گرفته این است که شیطان را نپرستید: ْيَطاَن ِإنَّ َلْيُكْم َيا َبِني آَدَم أَْن َال َتْعُبُدوا الشَّ َلْم َأْعَهْد ِإ باتوجه به آیه کریمۀ: ﴿َأ

﴿ان التعبدوا الشیطان﴾ زیرا او دشمنی آشکار است: ﴿انه لکم َعّدٌو مبین﴾

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 98

* قضای الهی از اراده الهی سرچشمه می گیرد.

* مفاهیم - حکم کردن - فرمان دادن - دستور دادن ← به قضای الهی اشاره دارند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 99

 ﴾ بر اساس آیات 32 و 33 سورۀ یوسف، حضرت یوسف (ع) در برابر کام جویی زلیخا، پاکی ورزید ﴿ فاستعصم﴾  و زلیخا او را تهدید به زندانی کردن نمود ﴿ ِلُیسَجَننَّ

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 100

در سلسله علل طولی تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثیر می کند تا اثر عامل اول را به

معلول منتقل کند برای مثال به هنگام نوشتن، چند عامل در طول هم در انجام این کار دخالت دارند، مثل نفس یا روح که اراده نوشتن می کند، در این مثال علت ها در طول هم

هستند یعنی در یک ردیف و مستقل نیستند بلکه نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار دارند و علت مرتبه پا�ن، وابسته به علت مرتبۀ باالیی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 3 گز 101

انسانی که تقدیرها و قضاها را می شناسد (علت) تصمیم می گیرد و دست به انتخاب مناسب تر می زند (معلول = تابع)

ناممکن بودن (محال بودن) خروج از تقدیرات الهی از آیۀ شریفه ﴿ ال الشمس ینبغی ان تدرک القمر...﴾  قابل دریافت است یعنی هر موجودی ویژگی هایی دارد که خروج از آن ناممکن

و محال است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 102

ْنَيا َواْآلِخَرْه...﴾: "از مردم کسی هست که خدا را بر اِس َمْن َيْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنْه اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ باتوجه به آیه 11 سوره حج: ﴿َوِمَن النَّ

یکجانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیری به او برسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا روی گردان

می شود. او در دنیا و آخرت، [هر دو] زیان می بیند..." نتیجه رفتار و پرستش آمیخته به تردید، خسران دنیوی و اخروی است و علت (متبوع) عدم پذیرش حکومت کسانی که

خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده است در عبارت قرآنی ﴿َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم من الحق﴾: حال آنکه آنان به دین حقی که برای شما آمده است، کفر ورزیده اند... مشاهده

می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 103

شرط بندی، از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن، حتی در بازی ها و ورزش های معمولی نیز حرام است.

اگر ورزش و بازی های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباری های دنیای کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 104

بخش اول حدیث امام صادق (ع)، مؤید سنت "سبقت رحمت بر غضب" است و ادامۀ آن سنت امالء و استدراج را بیان می فرمایند و بخش اول آیۀ شریفۀ: ﴿ و لو انَّ اهل القری آمنوا

و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض...﴾  مربوط به سنت توفیق الهی یا همان امداد خاص خداوند است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 105

توبه  کننده تالش می کند، حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده جبران نماید که دسته ای از این حقوق مربوط به خداوند است (حق اهللا) و مهم  ترین حق خداوند نیز، حق اطاعت و بندگی

اوست؛ برای مثال، تالش می  کند نماز و روزه های ازدست رفته را به تدریج قضا نماید و عبادت  های ترک شده را به جا آورد، البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (سبقت

رحمت بر غضب) و اگر ببیند که شخص توبه  کار تالش خود را کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، بقیۀ موارد را خود جبران نموده و او را عفو می  کند. این نشان  دهندۀ صفت

آمرزندگی و مهربانی خداوند است که در عبارت ﴿ انه هو الغفور الرحیم﴾   تجلی دارد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 106

امیرالمؤمنین علی (ع) با رفتار و سپس گفتار خود، نگرش صحیح خود از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحّرک و عمل

انسان نیست بلکه عامل و زمینه ساز آن است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 3 گز 107

باتوجه به حقیقت اختیار و رابطۀ آن با قضا و قدر الهی، قانونمندی حاکم بر جهان خلقت تجّلی تقدیر الهی است و زمینه  ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیری اراده و اختیار

اوست.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 108

امام صادق (ع) می فرماید: "هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب شود او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که شّر بنده اش [بنده ای که

غرق گناه شده است] را بخواهد، بعد از انجام گناه، نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد، این همان است که خداوند فرموده: ﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن

َحْيُث َال َيْعَلُموَن﴾: "به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد. از آن راه که نمی دانند"

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 109

در بیت "بر آستان جانان گر سر توان نهادن..." سربلندتر شدن انسان از موجودات آسمانی (مالئک)، نتیجۀ ایمان به خدا و سرسپردگی و اطاعت از خداوند یعنی زندگی توحیدی

معرفی شده است / محسوب شده است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 110

در آیۀ سوم سوره توحید می  خوانیم: ﴿لم یلد و لم یولد﴾: "نزا�ده و نه زاده شده است" که بیانگر پدیده نبودن خداوند متعال است و عبارت شریفه ﴿کّل یوم هو فی شأن﴾: "او همواره

دست اندرکار امری است" نشانگر ربوبیت الهی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 111

این جمله مؤید یکی از جلوه  های از سنت "توفیق الهی" است، یعنی ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن، در کسب توفیق الهی، عوامل درونی مانند روحیۀ حق

پذیری، نقش تع�ن کننده ای دارد و آیۀ شریفه ﴿ و الذین جاهدوا فینا...﴾  دربارۀ این سنت الهی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 112

گفت وگوی میان فرماندهان سپاه ایران و اسالم:

زهرة   بن عبداهللا گفت: "مردم همه از یک پدر و یک مادر زاده شده  اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند." رستم گفت: "این نیز خیلی خوب است اگر ما این ها را بپذیریم شما

بازخواهید گشت؟" پاسخ داد: "آری قسم به خدا به سرزمین  های شما دیگر قدم نخواهیم گذاشت مگر برای تجارت." رستم گفت: "راست می  گویی، اّما در میان ما مردم ایران، سنتی از

زمان اردشیر رایج شده که با دین شما سازگار نیست، کشاورز و پیشه  ور حق ندارد به طبقۀ باالتر روند و از امتیازات آن برخوردار شوند، اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند، پا

از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با اعیان و اشراف به ستیز برخواهند خواست." برابری، برادری و عدالت، از آیۀ: ﴿لقد ارسلنا رسلنا...﴾ برداشت می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 2 گز 113

هستی  بخشی خداوند همان توحید در خالقیت است و هدایت  بخشی خداوند بیانگر توحید در ربوبیت است و شفابخشی پیامبر اکرم (ص) به اذن خداوند، به توحید در مربوط

است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 114

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاء دین (ع) در برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن ها و مستقل از خدا بدانیم اما

اگر این توانایی را صرفًا از خدا و انجام آن را با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است و ازاین جهت مانند اثر شفابخشی دارو است که خداوند به آن

بخشیده و این موضوع اشاره به توحید در ربوبیت دارد که در عبارت شریفه ﴿و هو رب کل شی﴾ مشهود است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 115

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ﴿و ال یحسبن الّذین کفروا ... و لهم عذاٌب مهین﴾ و ﴿و الّذین کذبوا بایاتنا ... ان کیدی متین﴾

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 116

ُحسن:

۱- فاعلی: نیت - قصد - هدف ← شرط اّول (عّلت) ← آنچه دیده نمی شود.

۲- فعلی: شکل عمل - ظاهر عمل - کالبد ← شرط دّوم (معلول) ← آنچه دیده می شود.

نکته: 1- اگر هر دو ُحسن باشد ← هم فاعلی و هم فعلی ← مْخِلص

2- اگر فعلی باشد ولی فاعلی نباشد ← ریا

3- اگر فاعلی باشد ولی فعلی نباشد ← جهل

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 117

تعاریف علل طولی و عرضی را باید حفظ باشیم.

۱- علل عرضی:

1) در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت کنند.

2) در علل عرضی هریک از عوامل و عناصر اثر خاصی را مستقل از دیگری اعمال می کنند. ← یعنی نقش مستقیم دارند

۲- علل طولی:

بدین گونه است که یک عامل در عامل دّوم اثر می گذارد و عامل دّوم در عامل سّوم تأثیر می کند تا اثر عامل اّول را به معلول منتقل کند.

باتوجه به صورت سؤال و دو کلمه:

1- مشارکت

۲- مستقل از دیگری ← به علل عرضی می رسیم.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 3 گز 118

توحید عملی ← عملکردهای مثبت از طرف انسان که نتیجه آن جلب رضایت خداست.

آیه شریفه اّول (نماز - عبادت) ← معرفه توحید عملی یا عبادی یا توحید در عبادت است.

شرک عملی ← عملکردهای منفی از طرف انسان ← مفهوم روایت دّوم: شرک عملی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 119

باید هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی  روند، بلکه سّد راه حق  جویی و حق  پرستی می شوند، زیرا گسترش عدالت منافع آن  ها را

تمدید می  کند؛ فلذا برای تحقق سخن حق باید قیام نمود و موانع حق و حق  پرستی را در کل جهان زدود و این میّسر نمی  شود مگر با جهاد و آمادگی برای شهادت در راه خدا که همان

راه حق و حقیقت است و تحّمل همۀ سختی های این راه.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 120

وجود مخلوقات جهان وابسته و نیازمند خداوند است: ﴿انتم الفقرا الی اهللا﴾ اّما خداوند بی نیاز و غنی است ﴿و اهللا هو الغنّی الحمید﴾ لذا این دو عبارت مقابل یکدیگرند و در ابتدای

این آیه خطاب ﴿یا ایها الناس﴾ آمده که منظورش همه مخلوقات ازجمله انسان است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 121

در بخشی از آیۀ 16 سورۀ رعد می خوانیم: ﴿ ام جعلوا هللا شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل اهللا خالق کل شیء و هو الواحد القهار﴾ : "یا آن ها شریک هایی برای خدا قرار

داده اند که [آن شریکان هم] مثل خداوند آفرینش داشته اند و درنتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است [و ازاین رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده اند] بگو خدا

آفرینندۀ هر چیزی و او یکتای مقتدر است."

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 122

امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: "خداوند بدان جهت روزه را واجب کرده تا اخالص مردم را بیازماید" و این موضوع به "دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات" از راه های (ُطُرق)

تقویت اخالص اشاره دارد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 123

ًا...﴾ "بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که [حتی] اختیار سود و زیان ْنُفِسِهْم َنْفًعا َوَال َضّر َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َال َيْمِلُكوَن ِألَ بر اساس این عبارت قرآنی در آیه 16 سوره رعد: ﴿ُقْل َأَفاتَّ

خود ندارند" الزمه تحقق والیت، مالکیت بر سود و زیان است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 3 گز 124

باتوجه به عبارت شریفه: ﴿ یا اّیها الناس انتم الفقراء الی اهللا ...﴾ : "ای مردم شما نیازمندان به خداوند هستید..." می  فهمیم فقط خداوند است که بی  نیاز مطلق است و نه زا�ده شده و

نه می  زاید.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 125

انسان های آگاه دائمًا سایه ی لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند. ⇐ افزایش خودشناسی (علت) ← درک بیشتر فقر و نیاز (علت) ←

افزایش عبودیت و بندگی ⇐ عّلت

پس نتیجه می گیریم که عبودیت و بندگی ثمره- نتیجه- معلول- بازتاب- درک بیشتر فقر و نیاز هست و باتوجه به معنی حدیث پیامبر(ص) مفهوم درک این نیازمندی به طور کامل

برداشت می شود. "خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار"

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 4 گز 126

قضای الهی:

خلق کردن - ایجاد کردن - به وجود آوردن - به اجرا درآوردن

حکم - فرمان - دستور - حتمیت بخشیدن

تقدیر الهی:

نقشه - ریزه کاری های جهان - قانون مندی

شمس - قمر - لیل - نهار

نقشه جهان ← تقدیر الهی

به اجرای درآوردن ← قضای الهی

ْرَض...﴾ ارتباط دارد. َماَواِت َواْألَ دقت در شعر: قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود (اشاره و هدفمندی و قانون مندی) ←با آیه شریفه ﴿ِإنَّ اَهللا ُيْمِسُك السَّ

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 127

َما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما﴾: "آنان که کافر شدند، تصور نکنند که اگر به آنان مهلت ْنُفِسِهْم ِإنَّ َما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ قرآن کریم در آیه 178 سوره آل عمران می فرماید: ﴿َوَال َيْحَسَبنَّ الَّ

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َالَيْعَلُموَن َو ِذيَن َكذَّ می دهیم به نفع آن ها است، فقط [به این خاطر] به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند..." و بر اساس آیه شریفه ﴿َوالَّ

ُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾: "و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت می دهیم همانا تدبیر من استوار است"

کسانی که آیات الهی را تکذیب می کنند شامل تدبیر الهی می شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 128

قرآن کریم رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیۀ نفس دانسته است (رد گزینه 1) و می فرماید: ﴿ قد افلح من زکاها﴾  "به یقین هرکس خود را تزکیه کرد، رستگار شد." تزکیۀ نفس زمانی

اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاک شود، این کار با توبه از گناهان آغاز می شود (رد گزینه 2 و 4) اّما برای تداوم پاک ماندن جان ودل انسان، می بایست عالوه بر توبه به

سایر دستوراتی که خدا فرمان داده است، عمل نمود و کسی که این طور نباشد، طبق بیان قرآن، مصداق کسی است که بنای خود را به لبه پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در

آتش دوزخ فرومی افتد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 3 گز 129

بیت مذکور اشاره به مقدمه دوم نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دارد: پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که پدیده

نباشد بلکه وجودش از خودش باشد، لذا همه موجودات فقیر الی  اهللا هستند که در آیه شریفه ﴿یا اّیها  الّناس انتم الفقراء الی  اهللا﴾: "ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید و

خداست که [تنها] بی نیاز ستوده است." مذکور است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 130

در آیۀ 70 سوره فرقان می  خوانیم: "کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می  کند؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است." و

این موضوع اشاره به سنت سبقت رحمت بر غضب الهی دارد؛ چون اوج عطوفت و رحمت الهی در این آیه مشهود است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 131

بر اساس آیۀ ﴿ اهللا نور السماوات و االرض...﴾   وقتی می  گو�م خداوند نور هستی است، یعنی تمام موجودات (کائنات) وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و

پا به عرصۀ هستی می  گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است، به همین جهت، هر چیزی در این جهان؛ بیانگر وجود خالق و آیه  ای از آیات الهی محسوب می  شود.

ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات خداوند را ندارد؛ زیرا خداوند نامحدود است و ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارد، زیرا الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی

به آنان است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 132

انسان مّوحد می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را درجهت خواست و رضایت الهی قرار دهد، انسان موّحد همواره انسانی امیدوار و در مقابل سختی ها و

مشکالت صبور و استوار است و آن ها را زمینۀ موفقیت های آینده اش قرار می دهد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 133

تعریف: 1- توحید عملی: عملکردهای مثبت از طرف انسان جلب رضایت خدا 2- شرک عملی: عملکردهای منفی

* اگر جامعه فعالیت های خود را درجهت منافع طاغوت قرار دهند (عملکردشان منفی است) پس درنتیجه گرفتار شرک شده اند (شرک عملی)

اُن اْلُمِبيُن﴾ می خوانیم که عاقبت ْنَيا َو اْآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَر در آیۀ شریفه : ﴿من الّناس من یعبد اهللا علی حرٍف فان اصابه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

تردید و عبادت بر یک جانب زیانکاری در دنیا و آخرت است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 134

خداوند به پیامبر (ص) می  فرماید (حدیث قدسی): "برای بندگان نیکوکارم (محسنین) چیزهایی ذخیره کرده  ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده

است." تزکیه نفس زمانی اتفاق می  افتد که نفس ما از آلودگی پاک شود. این کار با توبۀ از گناهان آغاز می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 2 گز 135

برای یک انسان موّحد، جهان معنای خاص خود را دارد. ازنظر او هیچ حادثه  ای در عالم بی  حکمت نیست، گر چه حکمت آن را نداند. از همین رو موّحد واقعی همواره انسانی

امیدوار است؛ در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار است و آن  ها را زمینۀ موفقیت  هایش قرار می  دهد و باور دارد که دشواری  های زندگی نشانۀ بی  مهری خداوند نیست،

بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست. حافظ می  سراید:

"سر ارادت ما و آسـتان حـضرت دوست            که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست"

"نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر            نـهادم آیـنه ها در مـقابـل رخ دوسـت"

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 136

توحید نظری (خمور):

1- خالقیت

2- مالکیت

3- والیت: نشانه ها: ولی - سرپرست - تصرف - فرمانروا

۴- ربوبیت

علت ← خمور ← پس نتیجه می گیریم که والیت معلول مالکیت است.

و اینکه خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد ← بیانگر توحید در خالقیت است.

و نشانه های توحید در خالقیت: خلق - خالق - خلق کردن - به وجود آوردن و...

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 137

قرآن کریم در آیۀ 17 سورۀ سجده می  فرماید: "هیچ کس نمی  داند چه پاداش  هایی که مایۀ روشنی چشم  ها است برای آن  ها نهفته شده؛ این پاداش کارهایی است که انجام می دادند."

قرآن کریم در آیۀ 9 سورۀ شمس می  فرماید: ﴿قد افلح من زکاها﴾: "به یقین هرکس خود را تزکیه کرد، رستگار شد."قرآن در این آیه، رمز سعادت و رستگاری انسان را تزکیۀ نفس دانسته

است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 3 گز 138

در آیۀ 11 سوره حج می خوانیم: ﴿ و من الناس من یعبد اهللا علی حرٍف فان اصابه خیر اطمأّن به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و االخرة ذلک هو الخسران المبین﴾ : "از

مردم کسی هست که خدا را بر یکجانب و کناره  ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می  کند، پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می  گیرد و اگر بالیی

به او رسد، از خدا روی گردان می  شود، او در دنیا و آخرت [هر دو]، زیان می  بیند، این همان زیان آشکار است."

انسانی که بر یکجانب و کناره  ای خدا را عبادت می  کند "علی حرٍف"، هنگام رویارویی با سنت آزمایش الهی "فتنة" دچار ﴿ انقلب علی وجهه﴾  (رویگردانی از خدا) می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 139

هر عملی از دو جزء تشکیل شده است: اول؛ نیت که به آن هدف یا قصد (ُحسن فاعلی) نیز می  گویند و دوم شکل و ظاهر عمل و کمیت و کیفیت و صّحت (حسن فعلی) می گو�م.

پس حسن فاعلی یعنی قصد و نیت فرد که باید خالصانه و بدون شرک و ریا باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ینه 4 گز 140

قرآن کریم ما را به معرفت عمیق  تر دربارۀ خداوند فرامی خواند و راه  های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد، یکی از این راه  ها، تفکر

دربارۀ نیازمند بودن جهان (پدیده بودن) در پیدایش خود، به آفریننده است که دارای دو مقدمه است؛ اول اینکه اگر به خود نظر کنیم خود را پدیده  ای می  یابیم که وجود و

هستی  مان از خودمان نیست و دوم اینکه پدیده  ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده  ای هستند که خودش پدیده نباشد و هستی پدیده  ها

از ذاتشان سرچشمه نگرفته است.

در گزینه 1: پی بردن به ذات اقدس الهی نادرست است.

در گزینه 2: معرفت یافتن به ُکنه ذات وجود خداوند نادرست است.

در گزینه 3: در این گزینه به منشأ وجود و هستی اشاره نمی  کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 1 گز 141

یکی از راه  های (طرق) تقویت اخالص، راز و نیاز با خداوند (نیایش با خداوند) و کمک خواستن (استمداد) از او است؛ نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن از او

برای رسیدن به اخالص، غفلت را کم می  کند محبت او را در قلب تقویت می  سازد و انسان را از کمک  های الهی بهره  مند می  نماید.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

ینه 2 گز 142

قرآن کریم در آیۀ 53 سورۀ زمر می فرماید: ﴿ ُقل یا عبادی اّلذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا اّنه هو الغفور الرحیم﴾ : "بگو ای بندگان من که

بسیار به خود ستم روا داشته اید، از رحمت الهی ناامید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می بخشد چراکه او آمرزندۀ مهربان است." در این آیه مورد خطاب، کسانی از بندگان هستند

که بسیار به خود ستم کرده اند: ﴿ اّلذین اسرفوا علی انفسهم﴾  و وعدۀ الهی: ﴿ اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا﴾  آمرزش همۀ گناهان است.
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ینه 4 گز 143

اینکه در اجرای نقشۀ جهان هیچ نقص و اشتباهی نیست، یعنی جهان خلقت، مقّضی به قضای الهی است و آیۀ شریفۀ ﴿ کّل یوم هو فی شأن﴾   اشاره به تدبیر پیوستۀ خداوند و

قضای الهی دارد (دقت شود واژۀ "اجرا" مؤید قضای الهی است؛ لذا اجرای نقشۀ جهان مربوط به قضای الهی است.) واژۀ "نقشه" مربوط به تقدیر الهی است.
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ینه 4 گز 144

باتوجه به آیۀ شریفۀ: ﴿ و من الناس من یعبد اهللا علی حرف فإن اصابه خیر اطمأنَّ به و إن اصابته فتنًه انقلب علی وجهه خسر الدنیا و االخرة ذلک هو الخسران المبین﴾ : "از مردم

کسی هست که خدا را به یکجانب و کناره ای [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت می کنند پس اگر خیری به او برسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او برسد، از

خدا روی گردان می شود. این همان زیان آشکار است." زیان کاری در دنیا و آخرت ﴿ خسر الدنیا و االخرة﴾  همان زیان آشکار است ﴿ الخسران المبین﴾  و علت (متبوع) به دوستی نگرفتن

دشمنان خدا در عبارت قرآنی: ﴿ قد کفروا بما جاءکم من الحق﴾ : "حال آنکه آنان به دین حقی که برای شما آمده است، کفر ورزیده اند" مذکور است.
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ینه 2 گز 145

اگر فردی برای الغرشدن و یا سالمت جسم روزه بگیرد، در اصل عمل او حسن فاعلی ندارد؛ چون نیت او فقط الغر شدن و یا سالمت جسم است؛ نه رضای الهی، لذا این عمل باطل

است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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اعتقاد به خدایی حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می  کند، این اطمینان را به انسان می  دهد که همۀ وقایع و رخدادهای جهان، تحت یک برنامۀ سامان  دهی شده

و غایتمند انجام می  گیرد نه اتفاقی و بی هدف و این اعتقاد به انسان این اطمینان را می  دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست یعنی کشتی جهان

ناخدایی دارد که به موجب علم و قدرت این ناخدا، هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد و شعر صورت سؤال و آیۀ گزینه 3.
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ینه 3 گز 147

اگر جهانی را در نظر بگیریم که هیچ گونه تقدیر و اندازه ای بر پدیده  های آن حاکم نباشد، در این جهان، جایی برای اراده   و اختیار انسان وجود ندارد و اصًال چنین جهانی معنا ندارد و

نمی تواند واقعیت خارجی پیدا کند و در این جهان، به جای قانونمندی، هرج ومرج حاکم است.
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