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ت . و به مدیریت و اس به قدربه طور کلی نقشه و خصوصیت جهان مربوط  آسان 3 95
 راهنمایی به ربوبیت مربوط می شود. 

زمینه ساز عروج انسان به عرش و منزلت و کمال یافتن او بستگی به شناخت  متوسط 3 95
ن می ابا سیر در تاریخ و عبرت گرفتن از گذشتگ قوانین حاکم بر جهان دارد . و

 توان با قوانین آشنا شد . 
  53مشابه سراسری  آسان 4 93

پدیده های جهان موقت هستند و شایسته دل سپردن نیستند. دو دیدگاه در باره 
هدف دانستن آن از مصادیق جهان هدف دار و بی هدف در میان است . که بی 

 کفر است . 
  59مشابه ریاضی  متوسط 4 94

با گسترش خیر و نیکی و همراه کردن دیگران با خود و انجام وظایفی مانند امر 
 4به معروف و نهی از منکر می توان به ریسمان الهی چنگ انداخت . و گزینه 

 به همراه کردن دیگران با خود اشاره دارد 
 59مشابه ریاضی  آسان 5 99

ٰ  یَ  لْأَمْرِٱ لِىٰ  وَأُو لرَّسُولَٱ ٰ  وَأَطِیعُوا للَّهَٱ ٰ  أَطِیعُوا ٰ  اٰ  ءَامَنُو لَّذِینَٱ أَیُّهَاٰ 
کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  إِن لرَّسُولِٱوَ للَّهِٱ إِلَى فَرُدُّوهُ ٰ  شَىْءٍ فِى زَعْتُمْٰ  تَنَ فَإِن ٰ   مِنکُمْ

 وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا ٰ  خَیْرٌ لِكَٰ  ذَ ٰ   لْءَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱبِ
 

از این آیه اتمام حجت خداوند با انسان را می توان به راحتی دریافت . اما در  متوسط 5 95
صحیح  5از آنجا که حرفی از اختیاز زده نشده است ، گزینه  4و  5مورد گزینه 

 تر است 
استمرار در دعوت باعث شد تعالیم الهی باقی بماند .و سایر گزینه ها از علل  اسان 3 95

 ت است .ختم نبو
اطاعت از خداوند ، اخالص در بندگی و اطاعت به دستوران او باعث می شود  متوسط 5 95

 انسان به درجه ی باال از کرامت برسد .
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 توجه : اگر آیه کن فیکون هم می آورد پاسخ همین بود. 
قاعده نفی سبیل : قرآن از مسلمین می خواهد زیر بار سلطه بیگانگان نروند و  متوسط 3 95

 را حفظ کنند استقال خویش 
 (دلیل قیام امام حسین : ابوسفیان به وعده خویش عمل نکرد و یزید ) پسرش  متوسط 5 56

ز و خود نی و یزید وظایف خالفت اسالمی را انجام نمی داد را به خالفت نشاند .
 و باعث شد امام حسین علیه او قیام کنند . .  علنا گناه می کرد

افرادی که با بندگی واقعی در برابر خداوند وظایف فرد منتظر را به درستی انجام  متوسط 5 55
ن افراد باید به تقویت دهند آماده دریافت والیت مهدی موعود هستند . و ای

معرفت و ایمان بپردازند. و باید در صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد حق و 
 باطل حضور فعال داشته باشند. و آمادگی کامل داشته باشند

  اسان 5 55
در درس دهم سال سوم نوشته شده : خدایا از تو آن دولت با کرامت را طلب  آسان 5 53

 می بریم می کنیم که ... ( پی به رغبت مردمان
 کلید واژه : انشاها اول مره اسان 4 54
لعلی أعمل صالحا فیما ترکت کال قال رب ارجعون  حتى إذا جاء أحدهم الموت آسان 4 59

 ا ومن ورائهم برزخ إلى یوم یبعثونإنها کلمة هو قائله
 پس در دریافت بدع شروع آفرینش پی به آفرینش دیگر می بریم. اسان 5 55
غَفور  اهللم و ذُنوبک یُحببکمُ اهللُ و یغفِر لَکُمفاتّبعونی  اهللَقُل ان کنتم تُحبّون  آسان  5 55

 رَحیم
 از بخش فاتبعونی می توان به این مفهوم پی برد . باز هم تاکید بر حفظ ایات

 توکل کرد . باز هم حفظ ایهباید بر خداوند ت پس از مشور اسان 4 55
 با دانش و اطالع می توان از به طور صحیح از اعتقادات دفاع کرد آسان 4 55
 زن باعث آرامش خانواده می شود.  اسان 5 56
اوال حفظ پوشش اول به خود او خوبی می رساند . و دوما رعایت نکردن آن  اسان 3 55

در نهایت دور شدن از وظایف باعث افزایش هوسرانی افراد و بی بند و باری و 
 اصلی می شود

توجه به بزرگی خداوند اهلل اکبر و باعث می شود خداوند را توجه به تکبیر یعنی  آسان 5 55
 برتر ببینیم

 نیاز به توضیح نیست .  اسان 5 53
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نبود مفسده از شرایط امر به معروف است . و باید داند اگر ضرر جانی یا مالی  اسان 5 54
  زیاد دارد روشش را عوض کند.

 شما نیاز به توضیح می بینید ؟ آسان 3 59
 

 

 

 : 59تحلیل دین و زندگی سراسری انسانی 

 سواالت مشابه سواالت رشته ریاضی بود. و می توان گفت به سواالت آزمون های کانون هم شباهت داشت . 

 و به مهدویت و امامت بیشتر توجه شده است .  سواالت ساده بود . 

 فق باشیدمو

 

 محمدرضا خورسند علی محمدزاده
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