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 توضیح : باید گفت سواالت نسبتا ساده بود.  و بیشتر مشابه سال های گذشته بود.  

 

 

شماره 
 سوال

 اجمالی پاسخ سطح جواب

را  را درک کنیم . اما چیستی بنا به فرمایش پیامبر ما میتوانیم هستی خدا آسان 3 95
 نمیتوانیم درک کنیم

والیت الهی نه واگذار می شود نه بخشی از آن داده می شود . فقط فرد  متوسط 5 95
مانند پیامبر در راستای آن است . درضمن ولی انسان ها خداوند رسولش و 

 اولواالمر هستند
اده خود می تواند هرکاری تدبیر الهی ) تقدیر ( ثابت است . و خداوند با ار متوسط 3 93

 بکند .  کلمات کلیدی : ارادنی
خیلی ساده است این سوال . اراده و قضای خداوند کن فیکون می کند  اسان 5 95

 .درضمن بقیه آیات مربوط به تقدیر است.
این سوال فقط نیاز به حفظ آیه داشت . کسانی که حق را روی برگردان  آسان 3 99

 شدند .
وط به بعد غیر جسمانی است . که تجزیه و تحلیل قوه اختیار و تعقل مرب متوسط 5 95

 نمی پذیرد و اگاهی را در بزرخ و قیامت حفظ می کند
مربوط به سنت امداد است که نصیب همه می شود . و کلمه ) کال ( کلید  آسان 5 95

 واژه آن است 
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عمر ما محدود است و حتی جامع ترین پاسخ را بدون منبع معتبر نمی  اسان 5 95
 توانیم تجربه کنیم

ند . و ر کنتغیییک سوال سخت که حفظی است . اهل کتاب نمیخواستند  سخت 5 95
در انتهای آیه آمده است نحن لهو مسلمون . که پی به ملت ابراهیم حقگرا 

 می بریم . 
 سهمأنف من رسوالً فیهم بعث إذ اهلل منّ لقدحفظی . این آیه پاسخ است :  تسخ 3 56

 قبل نم کانوا إن و الحکمة و الکتاب یعلّمهم و یزکّیهم و آیاته علیهم یتلوا
 نمبی ضالل لفی

 تالوت قران ، یزکیهم ، یعلم کتاب و حکمت 
کُمْ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنْ الرَّسُولَوَأَطِیعُوا  اللَّهَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا یَااین هم آیه :  متوسط 3 55

وْ ِِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ 
 الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا

 این سوال را شک دار ِ .  سخت 5 55
اما معلو ِ است که نشان دهنده شخصیت ممتاز حضرت علی است . و چون 

در آن زمان رسم بود بزرگان هر قو ِ به خالفت و قدرت برسند به نوعی 
 ح باشدمی تواند پاسخ صحی

مثال اما ِ حسین قیا ِ کردند. و  اما ِ هادی تقیه . و هدف هر دو آگاهی  متوسط 3 53
 بخشی به مسلمین بود.

سنی ها بر این که از نسل فاطمه زهرا هستند موافق اند . ولی می گویند  آسان 5 55
اما ِ عصر هنوز متولد نشده اند . درضمن امری غیر عادی است نه غیر 

 عقلی
به طور خالصه می فرمایند : می خواهد پیش طاغوت بروند درحالی که  توسطم 5 59

 باید با طاغوت دشمن باشد ؟
 کلید واژه : مخرجون .  اسان 5 55
ثواب و پاداش آن عمل هم به فردی که استفاده کرده می رسد هم به  آسان 5 55

 فردی که آن را بنا کرده بدون کم شدن از ثواب فردی که استفاده کرده
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دعوت به خیر و نیکی و منع گسترش محرمات در جامعه با انجا ِ وظایفی  متوسط 5 55
 مانند امر به معروف

 واقعا نیاز به توضیح ندارد  آسان 5 55
( پیروی کنید . تا شما را دوست  تبعونیاف) اگر به خدا ایمان دارید پس  سخت 3 56

 بدارد و گناهانتان را ببخشد
 توب ... یاهلل  –کلید واژه : من تاب  متوسط 5 55

ر د وقتی توبه کنید ) گناه ظلم به خود است ( و توبه خدادر مرحله اول 
 مرحله دو ِ بازگشت لطف و رحمت او است 

باید گفت رشد اخالقی و  5و  3هر چهار هدف مهم است . اما بین گزینه  متوسط 3 55
 معنوی مهم تر از ایثار است . چون به نوعی ایثار زیر شاخه اخالق است . 

بود . این امر از بزرگترین خیرهای جامعه امروز  55قیقا سراسری تجربی د آسان 5 53
 است 

فرسخ برود مسافر محسوب می شود . اما  5اگر بیش از بق کتاب شما ط متوسط 3 55
درضمن اگر مسافت (  5) حذف روز کرده باشد .  56باید قصد کمتر از 

فرسخ برود . و  5فرسخ بشود مسافر نیست . مثال  5رفت و برگشت او کال 
 ( 5و  5) حذف فرسخ از مسیر خاکی بیاید !  3

 موسیقی لهو حرا ِ است . اما غیر لهو مثال برای سرود ملی اشکال ندارد آسان 5 59
    

 

اگر در سواالت اشکالی دیدید ببخشید . سعی شد در سریع ترین زمان پاسخ داده شود تا گروه های بعدی بتوانند 

 استفاده کنند .

 

 با آرزوی موفقیت شما

 

 محمدرضا خورسند علی محمدزاده
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