
 دین و زندگیدرس  1401کنکور تجربی علی رفیعیان بروجنی

 

 

  گزینه  سؤال

بود که شیطان از فرمان خدا مبنی بر  علتنیابهطرد شدن شیطان از درگاه الهی  2 51

...دومین اشتباه شیطان این (3و1)رد گزینهسجده کردن بر انسان سرپیچی کرد

است فرزندان انسان را به گناه بکشاند و از مسیر اصلی زندگی  خوردهقسماست که 

 (4)رد گزینه گمراه کند

 بیت  به گفت طفل جستی راه پرهیز   به گفت انبیا از خواب برخیز  3 52

و این بیت با توجه به مفهومش (2و1)رد گزینه اشاره به دفع خطر احتمالی دارد 

ه ن انددادهخبر  قطعیتت که پیامبران در مورد معاد با این مفهوم اس هدهندنشان

 (53توحید)متن کتاب صفحه

 (4و2 یهانهیگزتوفی مربوط به بعد حقیقی و روحی انسان است)رد  2 3

 (1)رد گزینه دهدیمتوفی زمان مرگ انسان رخ 

در قیامت  هاانسانبر اعمال  خطاهاامامان و انبیا به دلیل محفوظ و مصون بودن از  4 4

 کنندیمنظاره 

بهشتیان میگویند خدای را سپاس که به وعده خود عمل نمود و این جایگاه زیبا  1 5

 را به ما عطا کرد

یمطبق متن کتاب اولین ثمره اسوه بودن پیامبر و ائمه این است که ما مطمئن  2 6

به هدف  دنیدررسن این است که ثمره آ نیترمهمراه درست است اما  میشو

 خواهدیمهمین مورد را از ما  سؤالکه  شودیمتسریع ایجاد 

 طبق متن کتاب  3 7

یم)سرچشمه کماالت ( باعث رسیدن به اکسیر زندگی حقیقی خداوندعشق به 

 (...4و2)رد گزینه شود

قلب  کهنیا : ) و این تحوالت به دلیل کندیمبیان  ین در ادامه خط کتابهمچن

 انسان حرم خداست(

را  ییاهتیمحدودخداوند برای اینکه انسان به دام شیطان نیفتد و زیانکار نشود  4 8

 گرفتار نشود انحارا برای انسان قرار داده است که با انجام ایجاد و وظایفی 

 و... است نمازخواندنروزه گرفتن،  هاآن ازجمله
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 (4و3، عفاف باید بیشتر رعایت شود)رد گزینه هر چه نعمت زیبایی بیشتر باشد 2 9

 (1شناخته شود)رد گزینه یدامنپاکثمره رعایت عفاف این است که به باحیایی و 

 ننسبت به جانورا هاانسانبرتر انسان این است که هدف زندگی  یازهاین منشأ 4 10

ساس حکمت و خداوند هم هر کاری را بر ا باشدیم واالترو  باالتردیگر دارای ارزش 

 دهدیمخلقت یک جاندار انجام 

 ...باشندیمهردو مورد مربوط به عامل پویایی دین اسالمی  4 11

مربوط به قوانین  سؤالمتغیر و بخش دوم  یازهاینمورد اول مربوط به 

 عامل پویایی دین اسالم هستند. یرمجموعهیزاست که هر دو مورد  کنندهمیتنظ

اینکه دختر داشتن  ازجملهر زیادی رواج بود خرافی بسیا یهافرهنگدر حجاز  1 12

...قرآن کریم به مبارزه با این خرافات پرداخت شدیمباعث شرمندگی آن خانواده 

 ددار مورداشارهو بسیاری از این خرافات را از بین برد که گزینه اول هم به همین 

ت د: ) اوسحدیث جابر خطاب به جابر ابن عبداهلل انصاری فرمو آخرپیامبر )ص( در  2 13

 طوالنی خواهد بود.( شانیاو غیبت  شودیمایب غ ازنظرهاکه 

 ایستادگی در مقابل تعصبات قومی مربوط به تالش به برقراری عدالت است 4 14

دایت در ه یکوشسختنیز مربوط به  هایشیقر یهاتیاذمهربانی کردن در مقابل 

 مردم است

15 2 

 یا

1 

در صورت سوال دارد به این اشاره می کند که اگر به دین آب و اجدادی خود 

برگردید هیچ ضرر و زیانی به خداوند نمی رسد....که ایه صورت سوال در راستای 

به ما میگوید بگو آیا خدایی جز خدای یکتا هست است که دارد  یکنه تبیین گزی

 که بخواهید از آن پیروی کنید

رد که در اثر رفتار خود انسان ها) از ن اهلل لم یک...( اشاره به این داآیه ی)ذلک با 3 16

 عمت از انسان ها می شود.باعث گرفته شدن ن جمله بد رفتاری با ائمه و ....(

 شرط اختصاصی مرجع تقلید بودن اعلم بودن است 1 17

را داریم که نشاند دهنده ی  ((قد امروا ان یکفرو به ))آیه عبارت آخرنین در همچ

 مشروعیت رهبری جامعه اسالمی را به ما نشان می دهد
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سان در تمامی مراحل به خداوند است و آیه گزینه سوم مربوط به نیازمندی ان 3 18

 وجود نخواهیم داشت اصالًخداوند ما  بدوناینکه 

19 2 

 4یا 

یمو تنها گزینه دو است که  دارنددیگر به توحید در موارد دیگر اشاره  یهانهیگز

  سازگاری داشته باشد تواند

 است ترمحتملباشد اما گزینه دو  سؤالجواب  تواندیمگزینه چهار هم 

و  کندیمو از آن پیروی  دهدیمخود قرار  معبودکسی که هوای نفس خود را  4 20

آن  آموزشبرای  تواندینمدیگر حتی پیامبر هم  اندازدیمخود را در دام شیطان 

 کند یانیپادرمفرد 

اخالص  یدرجهمعرفت انسان به خداوند بیشتر باشد،  هرچقدرطبق متن کتاب، 3 21

 خواهد بود تریقو

 عمل انسان است سازنهیزماختیار مانع انسان نیست بلکه عامل و  2 22

 نمد هوال... اشاره به مورد بیان شده در صورت سوال دارد آیه کل 3 23

از میزان منفعت هر دو دارای منفعت هایی هستند اما میزان گناهان آنها بیشتر  1 24

 آنها برای مردم خواهد بود

 امده استصورت سوال عبارت  در ادامه ی آیه ))هل یستوی الذین ...(( 3 25

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




